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ABSTRAK
Fatkur, Tiffany Rizkana. 2012. Peningkatan Pembelajaran Pelestarian Alam
Melalui Metode Field Trip Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Kaligayam 02
Kabupaten Tegal. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I:
Drs. Daroni, M.Pd, pembimbing II: Dra. Umi Setijowati, M.Pd.
Kata Kunci: Pembelajaran IPA, pelestarian alam, metode field trip, siswa
sekolah dasar.
Kegiatan pembelajaran IPA pada siswa kelas 3 SD Kaligayam 02
kecamatan Talang kabupaten Tegal cenderung memaksimalkan peran guru dan
meminimalkan peran serta keterlibatan siswa. Hal ini mengakibatkan aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa belum maksimal.
Tindakan yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan agar dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa serta performansi guru adalah
dengan menerapkan metode field trip untuk membelajarkan materi pelestarian
alam pada siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal.
Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
yang mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart. Penelitian dilakukan dalam
dua siklus yang terdiri dari 3 pertemuan meliputi tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta tahap refleksi. Jenis data yang
digunakan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh
berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes merupakan data hasil perolehan pre
test, tes formatif pada tiap pertemuan, dan post test. Sedangkan data hasil non tes
merupakan data hasil perolehan angket, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan
pengamatan performansi guru.
Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test mencapai 60,11 meningkat
pada hasil post test menjadi 72,74 dengan peningkatan ketuntasan belajar klasikal
dari 25,71% menjadi 77,14%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada hasil tes
formatif siklus I mencapai 71,74 meningkat pada siklus II menjadi 73,71 dengan
peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 59,05% menjadi 75,24%. Aktivitas
belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I mencapai 77,34%
meningkat pada siklus II menjadi 78,06% dan mencapai kriteria aktivitas belajar
sangat tinggi. Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1, 2 dan 3 pada
siklus I mencapai 81,25 meningkat pada siklus II menjadi 86,08. Disimpulkan
penerapan metode field trip dapat meningkatkan pembelajaran IPA materi
pelestarian alam pada siswa kelas 3 SD Negeri Kaligayam 02 kecamatan Talang
kabupaten Tegal. Disarankan guru kelas 3 sekolah dasar dapat menerapkan
metode field trip dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan
hasil belajar dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi
pelestarian alam.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan
negara yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan pendidikan baik
formal, informal, maupun nonformal. Kegiatan pendidikan jalur formal
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi.
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan
madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah
pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 10 mata pelajaran di
antaranya yakni IPA.
Menurut Powler (dalam Samatowa 2006: 2) “IPA merupakan ilmu yang
berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang
tersusun secara teratur, berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi
dan eksperimen”. IPA bersifat sistematis, artinya bahwa pengetahuanpengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, saling terkait
antar satu pengetahuan dan pengetahuan yang lain menjadi satu kesatuan utuh
1
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berupa ilmu pengetahuan alam (IPA). IPA juga berlaku umum, artinya
pengetahuan yang telah diperoleh melalui eksperimen, dapat diujicobakan
kembali oleh orang lain dan akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten.
Pengetahuan tentang alam ini sangat diperlukan manusia untuk
keberlangsungan hidupnya. Itulah sebabnya IPA perlu diajarkan melalui bangku
sekolah, terutama sekolah dasar agar manusia sejak dini dapat mengenal dan
memahami segala gejala alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Pentingnya IPA dikuasai siswa, bahkan dianjurkan sejak di bangku SD,
dikemukakan oleh Semiawan (dalam Bundu 2006: 5) antara lain dilatarbelakangi
oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat sehingga tidak mungkin
lagi hanya sekedar mengajarkan fakta dan konsep kepada siswa. Selain itu, siswa
akan lebih mudah memahami konsep yang abstrak jika belajar melalui bendabenda konkret dan langsung melakukannya sendiri. Mempertimbangkan
kemampuan yang dimiliki siswa SD, maka observasi dan eksperimen dalam IPA
tetap dapat dilakukan, namun sebatas pengembangan rasa ingin tahu terhadap
fenomena alam yang ada di lingkungan sekitarnya.
Ada berbagai konsep IPA yang harus dikuasai siswa SD yang terkesan
bersifat abstrak, namun sesungguhnya guru dapat menyajikan materi tersebut
secara lebih konkret. Salah satunya ialah materi pelestarian alam. Pada materi ini,
siswa dituntut menguasai kompetensi dasar yaitu mampu mengidentifikasi cara
manusia dalam memelihara dan melestarikan alam di lingkungan sekitar. Melalui
materi pelestarian alam, siswa diharapkan memiliki kesadaran lingkungan yang
tinggi dan mampu menerapkan berbagai tindakan dalam memelihara dan
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melestarikan alam dalam kehidupan sehari-harinya. Kompetensi tersebut dapat
terealisasi mampu dikuasai siswa melalui kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan di sekolah.
Kegiatan pembelajaran yang lazim dilakukan guru dalam mengajar IPA
ialah pemberian materi secara langsung dengan menggunakan metode ceramah.
Metode ceramah adalah metode yang paling tradisional yaitu guru berbicara dan
siswa mendengarkan. Ceramah juga disebut sebagai metode yang ekonomis
karena guru dapat menyampaikan bahan pembelajaran yang relatif banyak kepada
siswa dalam waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan metode praktikum
laboratorium atau metode karyawisata yang membutuhkan waktu relatif lama.
Akan tetapi, penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran IPA tidak
dianjurkan oleh Sapriati (2008: 3.10), karena untuk belajar IPA dituntut lebih aktif
dan mempelajari informasi tangan pertama (first hand information).
Walaupun guru telah lama menyadari bahwa belajar membutuhkan
keterlibatan secara aktif dari siswa, kenyataan masih menunjukkan kecenderungan
yang berbeda. Dalam kegiatan pembelajaran masih tampak adanya kecenderungan
meminimalkan peran dan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses
pembelajaran menyebabkan siswa lebih terlibat secara pasif. Siswa lebih banyak
menunggu sajian dari guru daripada mencari dan menemukan sendiri
pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dikuasai siswa. Apabila kondisi
pembelajaran yang meminimalkan peran dan keterlibatan siswa ini terjadi pada
jenjang pendidikan SD akan mengakibatkan sulit tercapainya tujuan pendidikan
dasar yakni meletakkan dasar pengetahuan yang dapat dipakai sebagai batu
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pijakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kegiatan
pembelajaran semacam ini pula yang terjadi di SD Kaligayam 02.
Berdasarkan data dokumentasi guru kelas 3 di SD Kaligayam 02 tahun
ajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa perolehan hasil belajar rata-rata kelas
sudah melampaui batas kriteria ketuntasan minimal (KKM). Akan tetapi,
ketuntasan tersebut tidak diperoleh secara langsung melainkan sudah melalui
remidi. Sebelum dilakukan remidi, terdapat 36,4% dari 44 siswa yang belum
mencapai KKM yakni sejumlah 16 siswa. Hal ini tidak jauh berbeda dengan siswa
kelas 3 tahun ajaran 2011/2012 di mana setiap pengambilan nilai selalu banyak
yang mengikuti kegiatan remidi agar perolehan rata-rata kelas mencapai KKM.
Setiap tahun, pihak sekolah dituntut dapat meningkatkan standar KKM
sebagai wujud meningkatnya kualitas pendidikan di sekolah terkait. Jika pada
tahun ajaran 2010/ 2011 kelas 3 SD Kaligayam 02 menetapkan KKM 63 untuk
mata pelajaran IPA, pada tahun ajaran 2011/ 2012 meningkat menjadi 70. Tentu
saja ini menambah beban tersendiri bagi guru. Itulah sebabnya, identifikasi
masalah belajar perlu dilakukan agar dapat segera ditemukan pula pemecahan
masalahnya.
Sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan, dapat dikatakan guru
merupakan orang pertama yang bertanggung jawab atas masalah belajar siswa.
Refleksi diri menjadi hal pertama yang perlu dilakukan. Bundu (2006: 3)
mengatakan “... seyogianya semua guru bidang studi dapat meningkatkan
pengalaman belajar siswa dengan ‘belajar melakukan’ dalam arti siswa menjadi
pusat pembelajaran untuk beraktivitas menemukan sendiri konsep-konsep yang
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dipelajarinya”. Peran yang terlalu dominan di dalam kelas, bisa jadi membatasi
siswa untuk mengembangkan potensinya. Terlebih lagi pada mata pelajaran IPA
materi pelestarian alam, yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi sendiri
lingkungan sekitarnya untuk menemukan sendiri konsep yang dipelajarinya. Di
samping itu, dengan mendekatkan siswa dengan lingkungan sekitarnya,
diharapkan siswa juga lebih peduli dan peka terhadap perubahan gejala yang
sesungguhnya juga dipengaruhi tangan manusia itu sendiri.
Barlia (2006: 7) mengatakan bahwa setiap penambahan dan penemuan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru, akan selalu diikuti oleh perubahan
gejala alam. Semua kerusakan yang terjadi di alam tidak terlepas dari kebiasaankebiasaan destruktif tangan manusia yang disebabkan kurangnya kepedulian
terhadap lingkungan alam sekitar. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak
mungkin manusia akan menderita dilanda berbagai bencana alam yang disebabkan
oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Itulah mengapa manusia dituntut untuk
selalu peka terhadap segala perubahan yang terjadi di alam dan melakukan
berbagai tindakan sehingga kehancuran alam sekitar dapat diantisipasi.
Salah satu usaha antisipasi dari masalah perubahan alam sebagaimana
yang diungkapkan oleh Barlia, dapat dilakukan guru dengan mendekatkan
siswanya terhadap alam melalui proses pembelajaran yang melibatkan lingkungan
alam sekitarnya. Pembelajaran semacam ini termasuk pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan lingkungan alam sekitar. Wujud dari pembelajaran
dengan pendekatan lingkungan alam sekitar yakni memanfaatkan fasilitas yang
tersedia di lingkungan alam sekitar untuk memahamkan siswa mengenai materi
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pelestarian alam. Pada pendekatan ini, pembelajaran dikembangkan dengan
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, untuk mengembangkan sikap
dan perilaku peduli dan mencintai lingkungan, serta untuk mengembangkan
keterampilan meneliti lingkungan.
Mengajar dengan pendekatan lingkungan diimplikasikan dengan kegiatan
di luar kelas yang sangat penting dalam rangka melibatkan siswa untuk mencari
pengalaman belajarnya. Salah satu cara untuk melakukan kegiatan pembelajaran
dengan pendekatan lingkungan adalah dengan menggunakan metode field trip.
Kegiatan field trip atau dikenal juga dengan istilah metode studi lapangan
atau karyawisata IPA jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada siswa
dibanding hanya di dalam ruangan yang dibatasi empat dinding sebagai ruang
kelas. Dalam melakukan field trip, guru guru hendaknya hanya berperan sebagai
pembimbing

atau

narasumber.

Siswa

dibiarkan

mengamati,

mengukur,

menghitung, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Agar kegiatan belajar
yang dilakukan siswa tetap terarah, maka kegiatan field trip ini harus dilengkapi
dengan petunjuk kegiatan. Petunjuk kegiatan dalam field trip dimaksudkan untuk
memperkecil kemungkinan siswa melakukan hal yang kurang berarti ketika
melakukan perjalanan lintas alam di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian,
pembelajaran yang dilakukan akan lebih bermakna karena siswa memperoleh
pengalaman langsung dalam memahami suatu materi yang diaplikasikan dari
lingkungan alam sekitarnya.
Dilihat dari karakteristiknya, kiranya metode field trip cocok untuk
diterapkan pada pembelajaran IPA di SD, terutama materi pelestarian alam pada
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siswa kelas 3 SD. Field trip akan lebih memberikan pengalaman luas kepada
siswa dibanding hanya pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas yang
dibatasi empat dinding. Seluruh panca indera siswa akan difungsikan. Guru hanya
berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Selain itu, siswa juga akan merasa
lebih dekat dan memiliki lingkungan alam sekitarnya. Siswa akan paham bahwa
segala perilaku manusia yang bersifat merusak alam, akan berakibat buruk yang
dirasakan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian, siswa akan memiliki sikap
peduli dan sadar terhadap lingkungan alam sekitarnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan
menerapkan metode field trip untuk membelajarkan materi pelestarian alam pada
siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 di Kabupaten Tegal tahun ajaran 2011/2012.
Peneliti memilih judul “Peningkatan Pembelajaran Pelestarian Alam Melalui
Metode Field trip Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Kaligayam 02 Kabupaten Tegal”.

1.2

Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah

1.2.1

Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi letak permasalahan

pada pembelajaran materi pelestarian alam di SD Kaligayam 02. Kegiatan
pembelajaran IPA yang selama ini dilakukan cenderung memaksimalkan peran
guru dan meminimalkan peran serta keterlibatan siswa. Hal ini mengakibatkan
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan hasil belajar siswa belum
maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya baru dalam kegiatan pembelajaran
pada siswa kelas 3 SD Kaligayam 02, untuk meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar IPA materi pelestarian alam.
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Maka yang menjadi permasalahan utama yang hendak dipecahkan melalui
penelitian ini adalah:
“Bagaimana upaya guru untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 di Kabupaten Tegal pada materi pelestarian
alam?”
1.2.2

Pemecahan masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu dilakukan beberapa tindakan

untuk memecahkan permasalahan tersebut. Tindakan yang dilakukan untuk
memecahkan permasalahan agar dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar
siswa adalah dengan menerapkan metode field trip untuk membelajarkan materi
pelestarian alam pada siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 kecamatan Talang
kabupaten Tegal.

1.3

Tujuan Penelitian

1.3.1

Tujuan Umum
Tujuan

umum

dari

penelitian

ini

adalah

mendeskripsikan

cara

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam rangka perbaikan kualitas
pembelajaran

selanjutnya. Diharapkan pula hasilnya dapat

memberikan

sumbangan pengetahuan terhadap dunia pendidikan, khususnya pendidikan pada
jenjang sekolah dasar mata pelajaran IPA.
1.3.2

Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aktivitas belajar IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3
SD Kaligayam 02 Kabupaten Tegal melalui metode field trip.
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(2) Meningkatkan hasil belajar IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3 SD
Kaligayam 02 Kabupaten Tegal melalui metode field trip.
(3) Mengetahui peningkatan performansi guru dalam membelajarkan materi
pelestarian alam pada siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 Kabupaten Tegal
melalui metode field trip.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru dan

sekolah. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:
1.4.1

Bagi Siswa

(1) Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 sekolah dasar pada
mata pelajaran IPA materi pelestarian alam.
(2) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan alam
sekitarnya.
1.4.2

Bagi Guru

(1) Meningkatkan performansi guru kelas 3 sekolah dasar dalam membelajarkan
IPA materi pelestarian alam.
(2) Meningkatkan motivasi guru menciptakan pembelajaran IPA yang inovatif.
(3) Memberi alternatif kegiatan pembelajaran di luar ruang kelas.
1.4.3

Bagi Sekolah

(1)

Berkontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem pembelajaran IPA.

(2)

Menambah inovasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu
meningkatkan kualitas sekolah yang pada akhirnya menjadikan citra sekolah
menjadi lebih baik lagi.

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1

Kajian Teori

2.1.1

Pengertian Belajar
Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan,

sikap, keyakinan dan kebiasaan manusia. Menusia perlu memahami bahwa
aktivitas belajar akan berpengaruh dalam proses psikologisnya. Konsep tentang
belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. Gagne dan Berliner
(1983: 252 dalam Anni 2007: 3) berpendapat bahwa belajar merupakan proses di
mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman.
Menurut Morgan et.al. (1986: 140 dalam Anni 2007: 3) belajar merupakan
perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktek atau
pengalaman. Slavin (1994: 152 dalam Anni 2007: 3) mengungkapkan bahwa
belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.
Sedangkan Gagne (1977:3 dalam Anni 2007: 3) menyatakan bahwa belajar
merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama
periode waktu tertentu dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses
pertumbuhan.
Sementara Winkel (1989 dalam Kurnia 2007: 3) mendefinisikan ‘belajar
sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam
interaksi aktif individu dengan lingkungannya, sehingga menghasilkan perubahan
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yang relatif menetap atau bertahan dalam kemampuan ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik”.
Definisi belajar menurut Nasution (2010: 34) bergantung pada teori belajar
yang dianut oleh seseorang. Secara garis besar, ia merumuskan tiga definisi
belajar sebagai berikut:
Definisi pertama menyatakan belajar merupakan perubahan-perubahan
dalam sistem urat saraf. Belajar adalah pembentukan “S-R bonds” atau hubunganhubungan tertentu dalam sistem urat saraf sebagai hasil respons-respons terhadap
stimulus. Belajar adalah mengurangi “resistance” atau “hambatan” pada “synaptic
gaps”. Belajar adalah pembentukan saluran-saluran yang lancar dalam sistem urat
saraf. Belajar dianggap sebagai perubahan-perubahan fisiologis yang tak dapat
dibuktikan atau disangkal kebenarannya. Tetapi yang nyata adalah bahwa
perubahan itu terjadi pada salah satu bagian dari organisme, yakni hanya dalam
sistem urat saraf.
Definisi kedua mengungkapkan belajar sebagai penambahan pengetahuan.
Definisi ini dalam praktek sangat banyak dianut di sekolah, di mana guru-guru
berusaha memberikan ilmu sebanyak mungkin dan siswa bergiat untuk
mengumpulkannya. Sering belajar itu disamakan dengan menghafal. Seorang
siswa dikatakan telah belajar dilihat dari hasil ujian yang diadakan.
Definisi ketiga menganggap belajar sebagai perubahan kelakuan berkat
pengalaman dan latihan. Belajar membawa sesuatu perubahan pada individu yang
belajar. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan melainkan juga
dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat,
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penyesuaian diri, pendeknya mengenai segala aspek organisme atau pribadi
seseorang. Karena itu seorang yang belajar itu tidak sama lagi dibandingkan
dengan saat sebelumnya, karena ia lebih sanggup menghadapi kesulitan
memecahkan masalah atau menyelesaikan diri dengan keadaan. Ia tidak hanya
menambahkan pengetahuannya, akan tetapi dapat pula menerapkannya secara
fungsional dalam situasi-situasi hidupnya.
Berdasarkan berbagai pengertian mengenai belajar di atas, dapat
disimpulkan bahwa belajar merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotorik. Konsep tentang belajar setidaknya mengandung tiga unsur, yakni
belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, perubahan perilaku itu terjadi karena
didahului oleh proses pengalaman, serta perubahan perilaku karena belajar
bersifat relatif permanen. Untuk mengukur apakah seseorang telah belajar, maka
diperlukan perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami kegiatan
belajar. Apabila terjadi perbedaan perilaku, maka dapat dikatakan bahwa
seseorang telah belajar. Perubahan perilaku tersebut diperoleh melalui interaksi
individu dengan lingkungan sebagai hasil belajar yang bersifat progresif, kontinu,
dan menetap.
2.1.2

Arti Belajar Bagi Siswa SD
Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang bersifat kompleks.

Siswa sendiri yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya proses belajar,
sedangkan guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Proses belajar terjadi
dikarenakan siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar.
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Lingkungan yang dipelajari siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan,
tumbuhan, manusia, atau hal-hal lain yang dijadikan bahan belajar. Tindakan
belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang dapat diamati oleh guru.
Kegiatan belajar yang diciptakan guru, khususnya guru SD sepatutnya
didasarkan pada pemahaman bagaimana siswa SD itu belajar. Menurut Piaget
(dalam Sumantri 2001: 15) siswa SD merupakan seorang anak yang aktif,
membentuk atau menyusun pengetahuan mereka sendiri pada saat mereka
menyesuaikan pikirannya sebagaimana terjadi ketika mereka mengeksplorasi
lingkungan dan kemudian tumbuh secara kognitif terhadap pemikiran-pemikiran
yang logis. Bagi Vygotsky (dalam Sumantri 2001: 15) siswa SD mengonstruksi
pengetahuan mereka melalui interaksi pengajaran dan sosial dengan guru asalkan
guru itu menjembatani antara bahasa dan tanda atau simbol untuk mengarahkan
siswa ke arah pemikiran yang bersifat verbal. Sedangkan bagi Bruner (dalam
Sumantri 2001: 15) melalui aktivitas dengan guru, siswa SD mengonstruksi
pengetahuan dalam bentuk tampilan spiral mulai dari kemampuan berbahasa
secara sederhana hingga dapat menggunakan bahasa yang lebih kompleks dalam
kehidupan sehari-harinya.
Perlu diingat, siswa SD merupakan seorang yang aktif. Seorang guru yang
baik adalah yang mampu menyediakan lingkungan atau bahan belajar (learning
materials) yang cukup bagi siswanya sebab guru tahu bahwa siswa senang
mengeksplorasi lingkungan belajar. Guru perlu berusaha menciptakan sistem
interaksi dalam pembelajaran sehingga siswa mampu berinteraksi dengan guru,
sesama teman, maupun masyarakat dengan baik. Adanya kesempatan untuk
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mengeksplorasi lingkungan dan interaksi yang terjadi dapat merefleksikan
pengalaman belajar siswa sehingga membentuk pengetahuan yang terus
berkembang.
Kegiatan belajar yang dilakukan siswa dapat dikatakan berhasil atau tidak
mengacu pada tujuan belajar yang hendak dicapai dalam pembelajaran di sekolah.
Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting.
Hal ini dikarenakan semua komponen pembelajaran yang lain ditetapkan dengan
menyesuaikan

tujuan

belajarnya,

seperti

pemilihan

materi

atau

bahan

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber belajar yang dipakai,
serta penyusunan alat evaluasi pembelajaran. Perumusan tujuan belajar yang baik
akan membantu siswa dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan,
dan daya cipta yang diperlukan saat penyesuaian diri dengan lingkungannya untuk
pertumbuhan serta perkembangan mereka selanjutnya.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan
perilaku yang relatif tetap sebagai hasil latihan dan pengalaman saja tidak cukup
menggambarkan kegiatan belajar yang dilakukan siswa SD. Tujuan belajar yang
dirancang guru dalam kegiatan belajar siswa SD setidaknya harus menjadikan
anak-anak senang, bergembira dan riang dalam belajar. Belajar bagi siswa SD
juga memperhatikan kemampuan berpikir kreatif siswa, sifat keingintahuan, kerja
sama, harga diri, dan rasa percaya diri sendiri khususnya dalam bidang akademik.
Melalui belajar, siswa mampu mengembangkan afeksi dan kepekaannya terhadap
peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungannya, khususnya perubahan yang
terjadi dalam lingkungan sosial dan teknologi.
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2.1.3

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar
Peristiwa belajar yang terjadi pada diri siswa dapat diamati dari perbedaan

perilaku sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak semua
perilaku siswa dapat dikatakan sebagai kegiatan belajar, sebab belajar merupakan
perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan pembelajaran yang bersifat
tetap. Belajar terjadi pada diri individu masing-masing siswa. Meskipun sejumlah
siswa mengikuti kegiatan pembelajaran yang sama dalam satu kelas, belum tentu
peristiwa belajar terjadi pada tiap individu siswa. Ada berbagai faktor yang
mempengaruhi seseorang dalam belajar (Anni 2007: 14), baik faktor dari dalam
diri (intern) maupun faktor dari luar diri siswa (ekstern).
Faktor internal yang mempengaruhi belajar seseorang meliputi kondisi
fisik, psikis, dan kondisi sosialnya. Kesempurnaan dan kualitas kondisi internal
yang dimiliki siswa akan berpengaruh terhadap kesiapan, proses, dan hasil belajar.
Kondisi fisik seseorang seperti kesehatan organ tubuhnya tentu berpengaruh
terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki keterbatasan fisik,
seperti dalam membedakan warna akan mengalami kesulitan dalam belajar
melukis atau belajar yang menggunakan bahan-bahan berwarna. Kondisi psikis
seperti kemampuan intelektual dan emosional seseorang juga berpengaruh
terhadap kegiatan belajarnya. Misalnya siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah akan mengalami kesulitan saat mempersiapkan kegiatan belajar, apalagi
saat mengikuti proses belajar. Siswa yang sedang mengalami ketegangan
emosional, misalnya merasa takut dengan guru juga dapat mengalami kesulitan
saat mempersiapkan diri memulai kegiatan belajar karena selalu teringat perilaku
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guru yang ditakutinya. Kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar
siswa seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Misalnya siswa yang
mengalami hambatan bersosialisasi akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan
lingkungan, yang pada akhirnya mengalami hambatan belajar. Faktor-faktor
internal ini dapat terbentuk sebagai akibat dari pertumbuhan, pengalaman belajar,
dan perkembangan.
Selain faktor internal, ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi
belajar yakni kondisi eksternal yang ada di lingkungan siswa. Beberapa faktor
eksternal meliputi variasi dan derajat kesulitan materi yang dipelajari, tempat
belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan
mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. Saat siswa akan mempelajari
materi belajar yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, sementara siswa tersebut
belum memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan untuk mempelajarinya,
maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan belajar. Agar siswa mampu
mengusai materi belajar yang baru, dia harus memiliki kemampuan internal yang
dipersyaratkan. Misalnya siswa yang belajar perkalian harus sudah memiliki
kemampuan internal tentang penjumlahan dan pengurangan. Selain itu, tempat
belajar yang kurang memenuhi syarat, iklim atau cuaca yang panas dan
menyengat, serta suasana lingkungan bising akan mengganggu konsentrasi
belajar. Dengan mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi belajar,
guru dapat turut mengkondisikan suasana belajar yang mendukung mulai dari
persiapan hingga kegiatan belajar sehingga hasil belajar yang dicapai dapat
memuaskan.
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2.1.4

Aktivitas Belajar
Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat

aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak sekedar menyimpannya
saja tanpa mengadakan transformasi (Gage and Berliner 1984: 267 dalam Dimyati
dan Muji 2007: 44-45). Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif, konstruktif,
dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan
menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dalam proses pembelajaran
siswa mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, mencari dan menemukan
fakta, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan.
Thorndike (dalam Anni 2007: 27) mengemukakan keaktifan siswa dalam
belajar dengan hukum latihan (law of exercise). Hubungan antara stimulus dan
respon akan menjadi kuat apabila sering dilakukan latihan. Dengan kata lain
bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi baik kalau dilatih.
Sebaliknya, apabila tidak ada latihan maka hubungan antara stimulus dan respon
itu akan menjadi lemah. Apabila stimulus yang diberikan secara periodik,
kemungkinan respon yang ditunjukkan dapat meningkat menjadi lebih tinggi dari
sebelumnya. Stimulus ini dapat berupa bahan belajar yang diberikan guru,
sedangkan respon merupakan aktivitas belajar yang ditunjukkan siswa. Oleh
karena itu, hukum latihan ini memerlukan tindakan belajar sambil bekerja
(learning by doing).
Dalam setiap proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan.
Keaktifan itu beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah
diamati sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa
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membaca,

mendengar,

menulis,

berlatih

keterampilan-keterampilan,

dan

sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang
dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan satu konsep
dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan, dan kegiatan psikis yang lain.
Kegiatan psikis yang berhubungan dengan bahan belajar merupakan aktivitas
belajar yang dialami siswa sebagai suatu proses belajar.
Proses belajar merupakan sesuatu yang dialami oleh siswa dan aktivitas
belajar merupakan sesuatu yang dapat diamati oleh guru. Proses belajar
merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau pengalaman lain yang
dialami dan dihayati oleh siswa sendiri. Kegiatan atau proses belajar ini
terpengaruh oleh sikap, motivasi, konsentrasi, mengolah, menyimpan, menggali,
dan unjuk prestasi. Proses belajar ini tertuju pada bahan belajar dan sumber
belajar yang direncanakan guru. Proses belajar yang berhubungan dengan bahan
belajar tersebut, dapat diamati oleh guru, dan umumnya dikenal sebagai aktivitas
belajar siswa (Dimyati dan Muji 2007: 238).
Penilaian proses belajar siswa melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran. Keaktifan siswa dapat dilihat dalam berbagai hal,
antara lain saat siswa turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya, dan
terlibat dalam pemecahan masalah. Siswa yang aktif tidak segan bertanya kepada
siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapi,
serta berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan
masalah. Saat melakukan diskusi kelompok, siswa juga mampu bekerja sama dan
melaksanakan tugas kelompok sesuai petunjuk guru. Dengan selalu melatih
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kemampuan dirinya, siswa aktif juga akan mampu menerapkan dan menggunakan
apa yang diperolehnya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang
dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan aktivitas belajar
merupakan seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik
sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa keterampilan-keterampilan dasar
seperti mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan,
dan mengkomunikasikan. Sedangkan kegiatan psikis berupa keterampilan
terintegrasi seperti saat melakukan diskusi kelompok, terus melatih kemampuan
diri, dan menerapkan kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari.
2.1.5

Hasil Belajar
Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah

mengalami kegiatan pembelajaran. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku
tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, apabila
siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang
diperoleh ialah berupa penguasaan konsep. Dalam pembelajaran, perubahan
perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan kegiatan
belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan
deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang
menunjukkan bahwa belajar telah terjadi (Gerlach dan Ely, 1980 dalam Rifai
2007: 85).
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Hasil belajar siswa juga dapat dilihat dari tiga aspek, yakni secara
kuantitatif, institusional, dan kualitatif (Syah 1997: 91-92 dalam Bundu 2006: 17).
Aspek kuantitatif menekankan pada pengisian dan pengembangan kemampuan
kognitif dengan fakta-fakta yang berarti. Aspek institusional atau kelembagaan,
menekankan pada ukuran seberapa baik perolehan belajar siswa yang dinyatakan
dalam angka-angka. Sedangkan aspek kualitatif, menekankan pada seberapa baik
pemahaman dan penafsiran siswa terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga
dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
Horward Kingsley (dalam Sudjana 2009: 22) membagi tiga macam hasil
belajar, yakni keterampilan dan kebiasaan; pengetahuan dan pengertian; serta
sikap dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan
yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne (dalam Sudjana 2009:
22) membagi lima kategori hasil belajar, yakni informasi verbal, keterampilan
intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Dalam sistem
pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun
tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom
(dalam Sudjana 2009: 22-23) yang secara garis besar membaginya menjadi tiga
ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari
enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima
aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan
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kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni gerakan refleks,
keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau
ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan
interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Di antara
ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di
sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi
bahan pembelajaran.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif
menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang
melibatkan proses kognitif. Hasil belajar menunjukkan tingkat penguasaan yang
dicapai oleh siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ditetapkan. Melalui penilaian hasil belajar dapat dilihat
perubahan tingkah laku yang dapat diamati sesudah mengikuti kegiatan belajar
dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Hasil belajar dapat diukur dengan
angka-angka, tetapi mungkin juga hanya dapat diamati melalui perubahan tingkah
laku. Oleh karena itu, hasil belajar perlu dirumuskan dengan jelas sehingga dapat
dievaluasi apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau belum.
2.1.6

Karakteristik Siswa SD
Samatowa (2006: 6-7) mengungkapkan usia siswa di sekolah dasar

berkisar 6-12 tahun. Masa ini merupakan masa sekolah di mana anak sudah
matang untuk belajar atau sekolah. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa
memang anak usia dini telah mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya,
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tetapi dengan strategi yang berbeda antara anak usia kelas 4, 5 dan 6 SD.
Perkembangan memori, bahasa, dan berpikir anak usia 6 sampai 8 tahun ditandai
dengan segala sesuatu yang bersifat konkret. Barulah pada usia sekitar 8 dan 9
tahun anak dapat bepikir, berbahasa, dan mengingat serta memahami konsep yang
bersifat abstrak.
Pada masa pra-sekolah sampai dengan usia sekitar 8 tahun tekanan belajar
lebih difokuskan pada kegiatan bermain sambil belajar, sedangkan pada masa
sekolah dasar aspek intelektualitasnya sudah mulai ditekankan. Pada masa usia
sekolah dasar ini sering pula disebut sebagai masa intelektual atau masa
keserasian bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif anakanak lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Masa
keserasian sekolah dibagi dalam dua fase, yaitu masa kelas rendah dan masa kelas
tinggi sekolah dasar.
Masa siswa kelas rendah SD berkisar usia 6 sampai dengan 8 tahun.
Dalam tingkatan kelas di SD usia tersebut termasuk dalam kelas 1, 2, dan 3. Jadi
kelas 1, 2, dan 3 SD termasuk dalam kategori kelas rendah. Sedangkan masa
siswa kelas tinggi berkisar usia 9 sampai dengan 12 tahun. Dalam tingkatan kelas
di SD usia tersebut termasuk dalam kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 4, 5, dan 6 SD
termasuk kategori kelas tinggi. Pada masing-masing kategori kelas baik kelas
rendah maupun kelas tinggi memiliki karakteristiknya masing-masing.
Masa-masa kelas rendah siswa memiliki sifat-sifat khas antara lain adanya
korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani
dengan prestasi sekolah. Artinya, siswa mampu berprestasi di sekolah jika
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kesehatan jasmaninya baik, namun jika kesehatan jasmaninya terganggu prestasi
belajarnya pun dapat menurun. Siswa kelas rendah memiliki kecenderungan
memuji diri sendiri, dan suka membanding-bandingkan dirinya dengan siswa lain.
Pada masa ini siswa menghendaki nilai (angka rapor) yang baik tanpa
memperhatikan apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak.
Kemampuan mengingat dan berbahasanya pun berkembang sangat cepat dan
mengagumkan. Hal-hal yang bersifat konkret lebih mudah dipahami ketimbang
yang abstrak. Bagi siswa kelas rendah, kehidupan adalah bermain. Bermain bagi
siswa pada usia ini merupakan suatu kebutuhan dan dianggap serius. Bahkan,
siswa tidak dapat membedakan secara jelas antara kegiatan bermain dan belajar.
Sedangkan ciri-ciri sifat siswa kelas tinggi lebih bersifat realistik, memiliki
rasa ingin tahu dan memiliki keinginan belajar. Saat mencapai usia 11 tahun,
siswa masih membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan
tugasnya dan memenuhi kebutuhannya, namun setelah melebihi usia 11 tahun
pada umumnya siswa menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha
menyelesaikannya sendiri. Pada masa ini siswa memandang nilai (angka rapor)
sebagai ukuran yang tepat untuk menggambarkan prestasinya di sekolah. Siswa
kelas tinggi gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain
bersama-sama. Di dalam permainan ini biasanya anak tidak lagi terikat kepada
aturan permainan yang tradisional karena mereka mampu membuat peraturannya
sendiri.
Karakteristik perkembangan pada siswa SD juga dapat dilihat pada tahaptahap perkembangan kognitif menurut teori Piaget (dalam Samatowa 2006: 8-9).
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Jika diperhatikan dari pembagian tahapan kognitif siswa menurut Piaget dapat
diambil kesimpulan pada siswa kelas rendah, perkembangannya sebagian masuk
pada periode pra-operasional dengan tahapan intuitif. Periode ini pada kelas
rendah akan tampak terutama siswa kelas kelas 1 karena kelas 1 merupakan kelas
awal siswa masuk sekolah. Sebagian lagi pada masa kelas rendah ini sudah mulai
masuk periode operasional konkret. Sedangkan kelas tinggi sepenuhnya sudah
masuk dalam periode operasional konkret yang memiliki kemampuan
mengklasifikasikan bilangan, mampu mengkonservasikan pengetahuan tertentu,
serta mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun masih terikat
dengan objek-objek yang bersifat konkret.
Selain perkembangan kognitif, terdapat pula perkembangan bahasa
(Samatowa 2006: 10). Pada masa usia 6 sampai 9 tahun (kelas rendah) siswa lebih
senang membaca atau mendengar dongeng fantasi. Sedangkan pada usia 10
sampai 12 tahun (kelas tinggi) siswa lebih senang bacaan yang bersifat kritis
seperti tentang perjalanan, riwayat para pahlawan, dan sebagainya. Perkembangan
yang terjadi pada siswa SD dapat pula dilihat dalam perkembangan penghayatan
keagamaan. Perkembangan ini dapat dikategorikan dalam perkembangan afektif.
Berdasarkan ciri-ciri perkembangan baik kognitif, bahasa dan afektif,
maka dapat dibedakan secara ringkas karakteristik antara siswa SD pada kelas
rendah dan kelas tinggi. Ciri pada siswa kelas rendah yaitu belum mandiri, belum
ada rasa tanggung jawab pribadi, penilaian terhadap dunia luar masih egosentris,
dan cenderung masih berpikir fiktif. Sedangkan ciri pada siswa kelas tinggi sudah
mulai mandiri, sudah ada rasa tanggung jawab pribadi, penilaian terhadap dunia
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luar tidak hanya dipandang dari dirinya sendiri tetapi juga dilihat dari diri orang
lain, serta sudah menunjukkan sikap yang kritis dan rasional.
2.1.7

Pengertian Mengajar
Mengajar merupakan kegiatan menyampaikan pesan berupa pengetahuan,

keterampilan, dan penanaman sikap-sikap tertentu dari guru kepada siswa.
Mengajar sebenarnya bukan sekedar menyangkut persoalan menyampaikan pesanpesan dari seorang guru kepada siswanya, melainkan bagaimana guru
membimbing dan melatih siswanya untuk belajar. Sumantri (2001: 20) terdapat
beberapa pandangan mengenai mengajar, antara lain mengajar dipandang sebagai
ilmu (teaching as a science), artinya terdapat landasan yang mendasari kegiatan
mengajar baik filsafat ilmu maupun dari teori-teori belajar mengajar yang bersifat
metodologis dan prosedural. Mengajar dipandang sebagai teknologi (teching as a
technology) yaitu penggunaan perangkat pembelajaran harus diuji secara empiris.
Mengajar dipandang suatu seni (teaching is an art), yang mengutamakan
penampilan guru secara khas dan unik yang berasal dari sifat-sifat guru dan
perasaan serta nalurinya. Mengajar juga dipandang sebagai pilihan nilai (wawasan
kependidikan guru), bersumber pada pilihan nilai atau wawasan kependidikan
yang dianut guru. Selain itu, mengajar dipandang sebagai keterampilan (teaching
as a skill) yaitu suatu proses penggunaan seperangkat keterampilan secara
terpadu.
Selanjutnya T. Raka Joni (1985: 3 dalam Sumantri 2001: 21) merumuskan
pengertian mengajar sebagai penciptaan suatu sistem lingkungan yang
memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari
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komponen-komponen yang saling mempengaruhi yaitu tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai, guru dan siswa, materi pembelajaran, bentuk kegiatan
pembelajaran, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia.
Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mengajar
adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya
dan menghubungkannya dengan siswa sehingga terjadi proses belajar. Guru hanya
dapat membimbing siswa, atau dengan kata lain pembelajaran bersifat student
centered dan guru berperan sebagai manager of learning.
2.1.8

Hakekat Mengajar di SD
Sebagaimana keunikan dan karakteristik kegiatan belajar siswa SD Piaget,

Vygostsky dan Bruner (dalam Sumantri 2001: 22) menunjukkan cara-cara yang
khas bagi seorang guru dalam mendorong terjadinya proses belajar. Cara pertama
menurut Piaget, seorang guru dapat mengembangkan belajar siswa SD dengan
memanfaatkan situasi eksperimental yakni menyediakan lingkungan belajar untuk
memfasilitasi temuan siswa. Peranan guru sebagai observer, pendorong dan
fasilitator pertumbuhan dan perkembangan siswa.
Cara selanjutnya menurut Vygostsky, guru dapat mengembangkan belajar
siswa dengan menetapkan area atau batas-batas perkembangan yang diperkirakan
(Zone of Proximal Development atau ZPD). ZPD merupakan kesenjangan antara
tingkat perkembangan nyata siswa (child’s actual level of development) dengan
apa yang secara potensial sebenarnya dapat anak lakukan (child’s potential level
development) tetapi perlu atau

melalui bantuan guru. Guru berperan

mengorientasikan pembelajaran terhadap kekuatan-kekuatan siswa pada saat
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siswa itu tertantang. Jika pembelajaran mampu membuat siswa merasa tertantang,
siswa akan terdorong untuk merespon tantangan dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Sedangkan cara lain menurut Bruner, guru dapat mengembangkan belajar
siswa dengan cara menyediakan situasi nyata bagi terjadinya eksplorasi yang aktif
bagi siswa. Dimulai dari format atau bentuk-bentuk yang berada di sekitar
kehidupan siswa, peran dan kegiatan-kegiatan lalu yang telah biasa dilakukan
siswa, untuk kemudian melangkah ke penggunaan bahasa yang lebih kompleks.
Guru dapat mendorong perkembangan anak dengan berperan sebagai scaffolder
(perancah) yang memahami adanya batas-batas perkembangan siswa secara
temporer dan memerlukan bantuan, kemudian membiarkan siswa tumbuh
melewati batas-batas perkembangannya sendiri.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, dalam melakukan kegiatan mengajar
seorang guru SD paling tidak bertanggungjawab dalam mengkondisikan siswa
untuk menyukai, merasa gembira dan senang belajar di sekolah demi kemajuan
belajar yang juga menyangkut kehidupannya di masa yang akan datang. Guru
perlu mengembangkan berbagai cara dan metode yang bervariasi dan menarik di
dalam mengajar secara terpadu, seperti ceramah, bercerita, memimpin diskusi dan
proses penemuan, menengahi konflik dan membantu pemecahan masalah yang
dihadapi siswa. Guru juga perlu menjembatani antara kehidupan sekolah dengan
kehidupan siswa dalam pembelajaran, serta mengobservasi gaya belajar,
kebutuhan dan menaruh perhatian atas tuntutan individual siswa dalam kaitannya
dengan implementasi kurikulum yang berlaku.
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2.1.9

Pengertian Pembelajaran
Sugandi (2008: 9) mendefinisikan pembelajaran sebagai terjemahan dari

kata instruction yang berarti seperangkat peristiwa (events) yang mempengaruhi
siswa sedemikian rupa sehingga siswa itu memperoleh kemudahan yang meliputi
self instruction (dari internal) dan external instruction (dari eksternal).
Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari guru yang disebut
teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang bersifat ekternal prinsipprinsip belajar dengan sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran.
Beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran yang berorientasi
bagaimana perilaku guru mengadakan pembelajaran yang efektif (Gagne 1985
dalam Sugandi 2008: 9). Menurut teori Behavioristik, pembelajaran sebagai usaha
guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan,
agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku siswa. Menurut
teori Kognitif, pembelajaran merupakan cara guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk berpikir dan memahami apa yang dipelajari. Menurut teori
Humanistik, pembelajaran mendeskripsikan pembelajaran memberikan kebebasan
kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai
dengan minat dan kemampuannya.
Sedangkan

pembelajaran

yang

berorientasikan

bagaimana

siswa

berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan
proses yang bersifat individual, yang merubah stimulus dari lingkungan seseorang
ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil
belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Senada dengan arti pembelajaran

29

tersebut Briggs (1992 dalam Sugandi 2008: 9-10) menjelaskan bahwa
pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi siswa sehingga
memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan lingkungan.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran merupakan kegiatan guru secara terprogram dalam desain
instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada
penyediaan sumber belajar.
2.1.10 Pendekatan Pembelajaran IPA
Raka Joni (1993 dalam Sapriati 2008: 2.3-2.4) menyatakan pendekatan
adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga
berdampak ibarat seseorang memakai kacamata dengan warna tertentu pada saat
memandang alam sekitar. Herawati Susilo (1998 dalam Sapriati 2008: 2.4)
mengemukakan bahwa pendekatan bersifat aksiomatis yang menyatakan
pendirian, filosofi, dan keyakinan yang berkaitan dengan serangkaian asumsi.
Pendekatan merupakan garis besar dari rencana pembelajaran. Penjabaran dari
suatu pendekatan berupa metode. Metode yang bersifat lebih prosedural daripada
pendekatan merupakan rencana menyeluruh secara teratur, tidak saling
bertentangan, dan mengacu pada pendekatan dari suatu pembelajaran.
Guru dituntut dapat memilih pendekatan yang dapat memberi kesempatan
dalam memberikan pengalaman belajar langsung melalui penggunaan dan
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pemilihan pendekatan yang
paling cocok memang bukan hal yang mudah, karena perlu disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran, materi, sumber, situasi dan kondisi lingkungan, termasuk
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pertimbangan kemampuan yang dimiliki guru itu sendiri. Beberapa pendekatan
yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA antara lain pendekatan
lingkungan, pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat, pendekatan
faktual, pendekatan konseptual, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan nilai,
pendekatan inkuiri, pendekatan keterampilan proses, dan pendekatan sejarah
(Sapriati 2008: 2.6-2.13).
Pendekatan lingkungan adalah mengajarkan IPA dengan cara pandang
bahwa mengembangkan kebiasaan siswa menggunakan dan memperlakukan
lingkungan secara bijaksana dengan memahami faktor politis, ekonomis, sosial
budaya, dan ekologis yang mempengaruhi manusia dalam memperlakukan
lingkungan tersebut. Pada pendekatan ini, pembelajaran dikembangkan dengan
menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, untuk mengembangkan sikap
dan perilaku peduli dan mencintai lingkungan, dan untuk mengembangkan
keterampilan meneliti lingkungan.
Pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat merupakan cara
pandang bahwa siswa belajar, menyusun pengetahuan, melalui interaksi pribadi
antara pengalaman dengan skemata pengetahuannya. Dalam pendidikan IPA ini,
siswa perlu memperoleh pengalaman secara fisik dan memperoleh pengalaman
mengenai konsep dan model dalam IPA.
Pendekatan faktual adalah suatu cara mengajarkan IPA dengan
menyampaikan hasil-hasil penemuan IPA kepada siswa di mana pada akhir suatu
instruksional siswa akan memperoleh informasi tentang hal-hal penting tentang
IPA. Metode yang paling efisien untuk menindaklanjuti pendekatan ini yakni
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dengan membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan
(drill), dan memberikan tes.
Pendekatan konseptual menyajikan ilustrasi yang lebih konkret daripada
pendekatan faktual. Pendekatan konseptual memungkinkan siswa untuk
mengorganisasikan fakta ke dalam suatu model atau penjelasan tentang sifat alam
semesta. Pendekatan ini menekankan pada penyampaian produk atau hasil IPA,
tidak mengajarkan tentang proses bagaimana produk tersebut dihasilkan.
Pendekatan pemecahan masalah dapat digunakan dengan menerapkan
berbagai metode yang bertolak dari suatu permasalahan. Guru dapat merumuskan
dan mendemonstrasikan penyelesaian suatu masalah, kemudian meminta siswa
menerapkan

prinsip

pemecahan

masalah

tersebut

untuk

memecahkan

permasalahan yang serupa.
Pendekatan nilai adalah cara mengajarkan IPA dengan menggunakan
pandangan suatu nilai, misalkan terkait moral atau etika, yang bersifat universal,
nilai yang terkait dengan kepercayaan atau agama, atau nilai yang terkait dengan
politik, sosial, budaya suatu negara atau daerah. Pendekatan ini menekankan pada
penyampaian produk atau hasil IPA dan penjelasan tentang proses IPA serta
perilaku yang diharapkan yang terkait produk dan proses tersebut, namun tidak
mengajarkan secara langsung tentang proses bagaimana produk tersebut
dihasilkan.
Pendekatan inkuiri ditandai dengan adanya pencarian jawaban melalui
serangkaian

kegiatan

intelektual.

Pendekatan

ini

dimaksudkan

untuk

mengembangkan sifat ingin tahu, imajinasi, kemampuan berpikir, sikap, dan
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keterampilan proses. Siswa perlu dimotivasi untuk menemukan kemungkinan atau
cara baru dalam menghadapi permasalahan yang harus dipecahkan.
Pendekatan keterampilan proses adalah cara mengajarkan IPA dengan
mengajarkan berbagai keterampilan proses yang biasa digunakan para ilmuwan
dalam mendapatkan atau memformulasikan hasil IPA. Pendekatan ini lebih
melibatkan siswa dengan materi konkret dan bekerja ilmiah.
Pendekatan sejarah adalah cara mengajarkan IPA dengan menyajikan
berbagai penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan atau ahli IPA dan tentang
perkembangan temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan ilmu IPA sendiri.
Metode yang umum digunakan untuk pendekatan ini adalah dengan membaca
buku teks atau menjelaskan.
Setelah mempelajari berbagai pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD,
pendekatan lingkungan khususnya pendekatan lingkungan alam sekitar dipilih
sebagai pendekatan yang cocok untuk membelajarkan materi pelestarian alam
pada siswa kelas 3 SD. Dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, bahan
belajar, sumber belajar, situasi dan kondisi lingkungan, pendekatan lingkungan
alam sekitar tepat digunakan untuk mengembangkan sikap dan perilaku peduli
dan mencintai lingkungan pada diri siswa.
Proses pembelajaran menggunakan pendekatan lingkungan khususnya
lingkungan alam sekitar memberikan banyak kontribusi terhadap proses
pemahaman konseptual pada siswa. Beberapa di antaranya dapat dikembangkan
cara-cara pengukuran hasil yang diperoleh dari penglihatan atau perabaan. Di
antara sejumlah hal yang tidak dapat diperoleh dengan perabaan melalui indera
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peraba, dapat dikembangkan melalui komunikasi aktif guru dan siswa, yang dapat
direalisasikan dalam berbagai bentuk diskusi. Di dalam situasi belajar di
lingkungan alam sekitar, hubungan antara guru dan siswa akan sangat akrab
seperti teman. Hubungan mereka tidak dibatasi seperti halnya hubungan formal
antara guru dan siswa, seperti yang biasa terjadi pada situasi kegiatan belajar
mengajar di dalam kelas. Guru mempunyai kesempatan yang lebih leluasa untuk
mengobservasi

aktivitas

belajar

siswanya.

Melalui

kegiatan

ini

pula

memungkinkan siswa bisa mempelajari dan memahami suatu masalah lebih
mendalam lagi.
2.1.11 Metode Field Trip
Pendidikan dengan menggunakan pendekatan lingkungan alam sekitar
(PLAS) pada dasarnya adalah pendekatan yang digunakan untuk membantu
proses pembelajaran supaya berhasil lebih baik sesuai dengan perubahan tingkah
laku yang diharapkan. “Salah satu tujuannya adalah melengkapi konten pelajaran
yang ada dalam kurikulum sekolah melalui kegiatan observasi dan pengalaman
langsung yang dilakukan siswa di luar lingkungan sekolah” (Barlia 2006: 11).
Dapat dikatakan, sampai saat ini kegiatan belajar masih dilaksanakan
secara konvensional. Ada kecenderungan bahwa kegiatan pembelajaran di SD
berpusat pada guru, kurang inspiratif, kreatif, menantang, dan sebagainya. Proses
belajar mengajar dibatasi oleh empat dinding ruangan kelas, serta didominasi
penggunaan metode ceramah oleh guru. Kegiatan pembelajaran yang semacam ini
membuat pengetahuan dan ingatan siswa hanya terbatas kepada informasiinformasi yang diperoleh dari buku-buku dan ucapan-ucapan dari guru saja.
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Pengembangan

proses

belajar

secara

langsung

melalui

PLAS,

memungkinkan siswa lebih paham dan mengerti makna dari suatu materi IPA
yang sebenarnya sudah sangat sering dibaca dan didiskusikan di dalam kelas,
tetapi belum pernah dialami sendiri. Untuk memberikan pengalaman belajar
semacam ini, salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk kegiatan
pembelajaran dengan PLAS ialah penerapan metode field trip dengan dilengkapi
petunjuk kegiatan sebagai alat bantunya. Field trip merupakan suatu kegiatan
dalam proses pembelajaran dengan melakukan perjalanan lintas alam di
lingkungan sekitar sekolah untuk memberikan pengenalan dan pengalaman
langsung pada siswa sehingga dapat lebih memahami materi tertentu (Barlia
2006:46).
Teknik pelaksanaan field trip yakni melakukan kegiatan pembelajaran di
luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan dan narasumber yang terkait.
Dengan demikian, pendekatan pembelajaran yang digunakan merupakan
pendekatan yang berpusat pada siswa. Di Indonesia, field trip juga dikenal dengan
metode karyawisata/ widyawisata/ study tour/ out bond/ studi lapangan. Akan
tetapi, perlu disadari bahwa field trip tidak berarti harus dilakukan ke tempat jauh,
dengan waktu yang lama, biaya transportasi dan perlengkapan yang lengkap,
tetapi dapat dilakukan pada lingkungan alam sekitar sekolah.
When we think of a Field trip, it’s possible that the local museum or zoo may
be the first destinations to come to mind. However, Field trips are much more
than museums. Researchers may struggle with a single definition for
informal learning experiences but generally agree that they encompass
unique experiences outside a traditional classroom setting. This may include
visits to the beach or a presentation from a park ranger. It includes a visit to
an art museum but also a trip to a local gallery with the chance to paint
alongside an artist. These informal learning experiences offer a unique
chance for students to connect with the world around them and require a
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slightly different approach to instruction in order to fully tap into their
offerings (Melber 2007: 1).

Pernyataan Melber tersebut dapat diartikan bahwa ketika kita berpikir
tentang field trip, mungkin museum lokal atau kebun binatang menjadi pilihan
pertama yang terpikir. Padahal, field trip itu lebih dari sekedar museum. Para
peneliti boleh berpegang pada satu pengertian untuk pengalaman pembelajaran
informal, tetapi secara umum setuju bahwa ini dapat menjadi pengalaman
pembelajaran yang unik diluar pengaturan pembelajaran konvensional. Bisa saja
dilakukan kunjungan ke pantai atau presentasi dari area taman. Bukan hanya
kunjungan ke suatu museum seni, tapi juga perjalanan ke galeri setempat yang
dapat memberikan kesempatan untuk melukis berdampingan dengan seorang
pekerja seni. Pengalaman pembelajaran informal semacam ini menawarkan
kesempatan unik bagi siswa untuk menghubungkannya dengan dunia di
sekitarnya dan sedikit pendekatan yang berbeda untuk mengarahkan segala
kemampuan ke dalam persembahannya.
Carol (2007: 2) menyatakan “field trips bring the world into the
classromm”, yang artinya field trip membawa dunia masuk ke dalam ruang kelas.
Ruangan kelas yang hanya dibatasi oleh dinding-dinding tembok yang kokoh,
dapat dikembangkan sejauh kaki melangkah. Setiap daerah pijakan berbeda-beda
dari satu tempat ke tempat lainnya, terkadang ada yang berbatu, berair, bahkan
berupa ladang atau hutan. Lokasi-lokasi itupun beratap juga, yang dalam hal ini
adalah langit dengan berbagai bentuk awan yang selalu berubah-ubah, atau pada
malam hari dihiasi oleh berjuta-juta bintang yang menantang untuk dieksplorasi.
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Kegiatan mengeksplor lingkungan alam sekitar ini dapat terlaksana dalam
kegiatan pembelajaran di sekolah melalui kegiatan field trip.
Kegiatan field trip ini dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan petunjuk
kegiatan yang telah disiapkan guru untuk siswa, sehingga siswa dapat fokus saat
melakukan perjalanan lintas alam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari
hasil kegiatan dengan jelas. “Petunjuk kegiatan ini sepenuhnya merupakan alat
bantu tambahan, semua itu tidak dapat meggantikan fungsi dan tugas guru”
(Barlia 2006: 46). Guru tetap memegang peran penting dalam melakukan
perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi kegiatan pembelajaran.
Menurut Sanders (2008: 2-13) terdapat lima langkah untuk mewujudkan
field trip yang menakjubkan (the five steps to a great Field trip), antara lain:
(1) Menentukan tujuan dan sasaran utamanya (Determine goals and objectives).
(2) Menjelajah semua pilihan (Explore all options).
(3) Membuat rencana perjalanan (Create your itinenary).
(4) Mengecek daftar cek (Check your checklist).
(5) Tindak lanjut di ruang kelas (Follow-up in the classroom).
Barlia (2006: 47) juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan jika
hendak melaksanakan field trip. Sebelum pelaksanaan field trip di luar ruang
kelas, guru harus melakukan survey lokasi untuk menentukan daerah-daerah dan
objek penting sebagai titik fokus kegiatan yang akan dilakukan. Perhitungan yang
matang sehubungan dengan objek pembelajaran dengan mempertimbangkan
keselamatan dan jumlah siswa merupakan hal pokok yang perlu dipikirkan dengan
cermat oleh guru.
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Selanjutnya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, semua siswa yang
sebelumnya sudah dibagi-bagi dalam kelompok, bekerja bersama-sama saling
mengisi untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan petunjuk yang dibuat.
Saat melakukan pendampingan siswa ketika melakukan perjalanan lintas alam,
guru perlu mempunyai daftar (checklists) masalah-masalah atau objek penting
yang ada di sepanjang perjalanan itu, sehingga guru dapat mengetahui hal-hal
yang sudah atau belum dikerjakan oleh siswa. Dengan cara itulah, kegiatan field
trip bisa dijadikan sebagai kesempatan baik bagi guru untuk memberikan
pembelajaran yang lebih bermakna.
Setelah siswa kembali ke kelas, kegiatan diskusi bisa dilaksanakan untuk
memecahkan permasalahan yang ingin mereka ketahui jawabannya. Petunjuk
kegiatan field trip dapat digunakan sebagai catatan pengalaman belajar, dan dapat
digunakan sebagai acuan bagi anak untuk membaca buku-buku yang menunjang.
Di akhir kegiatan pembelajaran, siswa melaporkan hasil kegiatan dan diskusi
temuan-temuan selama melakukan perjalanan field trip tersebut.
2.1.12 Hakekat IPA
Alam ini penuh dengan keanekaragaman, tetapi juga penuh dengan tatanan
dan keteraturan. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) menyediakan cara-cara untuk
dapat memahami kejadian-kejadian yang terjadi di alam dan cara untuk bertahan
hidup di dalam alam ini. IPA merupakan penyelidikan yang terorganisir untuk
mencari pola atau keteraturan dalam alam (Iskandar 2001: 1).
IPA merupakan terjemahan kata dari bahasa Inggris, natural science yang
berarti ilmu pengetahuan alam. IPA atau science dapat disebut juga sebagai ilmu
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tentang alam yakni ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di
alam. IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis
yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh
manusia (Samatowa 2006: 2).
IPA sebagai produk tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya sebagai
proses. Produk IPA berupa fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, serta teoriteori. Prosedur yang digunakan oleh para ilmuwan utuk mempelajari alam ini
yakni prosedur empirik dan analitik. Dalam prosedur empirik ilmuwan
mengumpulkan informasi, mengorganisasikan informasi untuk selanjutnya
dianalisis. Proses empirik dalam IPA mencakup pengamatan, klasifikasi dan
pengukuran. Sedangkan dalam prosedur analitik ilmuwan menginterpretasikan
penemuan mereka dengan menggunakan proses hipotesis, eksperimen terkontrol,
menarik kesimpulan, dan memprediksi. Untuk menjalankan suatu penelitian
tentang alam diperlukan pengetahuan terpadu tentang proses dan materi dalam
topik yang akan diselidiki.
Bentuk IPA sebagai produk adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsipprinsip, dan teori-teori IPA. Jika ditelaah lebih lanjut maka fakta-fakta merupakan
hasil dari kegiatan empirik dalam IPA, sedangkan konsep-konsep, prinsip-prinsip,
dan teori-teori dalam IPA merupakan hasil dari kegiatan analitik. Fakta dalam IPA
adalah pernyataan-pernyataan tentang bend-benda yang benar-benar ada, atau
peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara obyetif.
Konsep IPA adalah suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. Prinsip IPA
adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Teori ilmiah
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merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsipprinsip yang saling berhubungan.
Memang pada prakteknya apa yang dikenal sebagai IPA tidak dapat
dipisahkan dari metode-metode penelitian. Memahami IPA hakekatnya tidak
hanya mengetahui fakta-fakta dalam IPA, melainkan juga memahami proses IPA
yakni memahami bagaimana mengumpulkan fakta-fakta dan memahami
bagaimana menghubungkan fakta-fakta

untuk menginterpretasikannya. Para

ilmuwan menggunakan berbagai prosedur empirik dan prosedur analitik dalam
usaha mereka untuk memahami alam semesta ini. Prosedur-prosedur tesebut
disebut proses ilmiah atau proses sains. Keterampilan proses IPA disebut juga
keterampilan belajar seumur hidup, sebab keterampilan-keterampilan ini juga
dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bidang studi yang lain.
2.1.13 Pembelajaran IPA SD
Pendidikan

IPA di SD bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan,

fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah, yang akan
bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitar. Pendidikan IPA
menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mencari tahu dan
berbuat sehingga mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
Pendidikan IPA termasuk disiplin ilmu yang penting untuk diterapkan
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Definisi IPA mengenai gejala alam yang
tersusun sistematis dan teratur, berlaku umum berupa kumpulan dari hasil
observasi dan pengamatan perlu disederhanakan jika IPA hendak dibelajarkan
kepada siswa SD. Pembelajaran IPA untuk siswa SD perlu dimodifikasi dengan
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memilih metode dan media yang tepat untuk memudahkan siswa untuk
memahaminya. Ide-ide dan konsep-konsep perlu disederhanakan agar sesuai
dengan kemampuan siswa pada rentang usia tertentu. Siswa memang perlu diberi
kesempatan untuk berlatih keterampilan-keterampilan proses IPA, sebab
diharapkan mereka dapat berpikir dan memiliki sikap ilmiah. Namun karena
struktur kognitif siswa SD tidak dapat dibandingkan dengan struktur kognitif
ilmuwan, maka pembelajaran IPA dan keterampilan proses IPA hendaknya
dimodifikasi sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa SD.
IPA untuk siswa SD didefinisikan oleh Paolo dan Marten (dalam Iskandar
2001: 16) sebagai pengamatan terhadap apa yang terjadi, mencoba memahami apa
yang diamati, mempergunakan pengetahuan baru untuk meramalkan apa yang
akan terjadi, dan menguji ramalan-ramalan di bawah kondisi-kondisi untuk
melihat apakah ramalan tersebut benar. Dalam pembelajaran IPA berlaku juga
hukum trial and error atau melakukan coba-coba, gagal, dan mencoba lagi. IPA
tidak menyediakan semua jawaban untuk masalah yang diajukan. Dalam
pembelajaran IPA siswa dan guru harus tetap bersikap skeptis sehingga selalu siap
memodifikasi model-model yang dimiliki mengenai alam ini sejalan dengan
penemuan-penemuan yang didapatkan. Selain materi yang harus dimodifikasi,
keterampila-keterampilan proses IPA yang akan dilatihkan juga perlu disesuaikan
dengan tahap perkembangan siswa SD.
Sapriati (2008: 23) mengatakan “pengembangan pembelajaran IPA yang
menarik, menyenangkan, layak, sesuai konteks, serta didukung oleh ketersediaan
waktu, keahlian, sarana dan prasarana merupakan kegiatan yang tidak mudah
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untuk dilaksanakan”. Seorang guru dituntut memiliki kemampuan dan kreativitas
yang cukup agar pembelajaran dapat terselenggarakan secara efektif dan efisien.
Kurikulum IPA lebih menekankan siswa untuk menjadi pebelajar aktif dan
luwes.

Kurikulumnya

menyediakan

berbagai

pengalaman

belajar

untuk

memahami konsep dan proses IPA. Pemahaman ini bermanfaat bagi siswa agar
dapat: (1) menanggapi isu lokal, nasional, kawasan, dunia, sosial, budaya,
ekonomi, lingkungan, dan etika; (2) menilai secara kritis perkembangan dalam
bidang IPA dan teknologi serta dampaknya; (3) memberi sumbangan terhadap
kelangsungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) memilih
karier yang tepat.
Ruang lingkup kurikulum IPA SD mencakup kerja ilmiah serta pemahaman
konsep IPA dan penerapannya (terdiri atas makhluk hidup dan proses kehidupan;
benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya; bumi dan alam semesta; serta sains,
lingkungan, teknologi, dan masyarakat). “Berdasarkan kurikulum tersebut, IPA
seharusnya dibelajarkan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan
berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek
penting kecakapan hidup” (Sapriati 2008: 25).
Keadaan pembelajaran IPA di SD saat ini telah berubah, IPA tidak hanya
mengajarkan fakta-fakta seperti jenis-jenis hewan atau tumbuhan, hukum-hukum
ini dan itu, tetapi juga mengajarkan metode-metode memecahkan masalah yang
baik, menganjurkan sikap yang baik, melatih kemampuan, mengambil kesimpulan
dan dapat dipertanggungjawabkan, melatih bersifat objektif dan tidak terburuburu mengambil kesimpulan, melatih bekerja sama dalam kelompok, melatih
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menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. IPA sekarang bukan lagi disebut
pelajaran IPA melainkan pendidikan IPA. Guru tidak lagi mengajar IPA tetapi
mendidik anak melalui pelajaran IPA. IPA memiliki nilai-nilai pendidikan, tetapi
bila diajarkan menurut cara yang kurang tepat, maka IPA hanya akan merupakan
pelajaran fakta-fakta yang merupakan pengetahuan tentang jenis-jenis hewan dan
tumbuhan, hukum-hukum ini dan itu, yang sebagian besar bersifat hafalan.
Siswa SD pada umumnya berada dalam usia yang masih senang bermain,
senang melakukan kegiatan, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka tertarik
untuk melakukan penggalian, melakukan kegiatan, melakukan permainan,
mendapatkan pengalaman yang bervariasi, memenuhi rasa keingintahuannya. Di
sinilah letak peran seorang guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang
kondusif untuk menanamkan konsep-konsep IPA dengan berbagai kegiatan
pembelajaran yang melibatkan siswa SD.
2.1.14 Materi Pelestarian Alam
Bumi sebagai tempat tinggal bagi kehidupan berbagai makhluk hidup
memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan
makhluk hidup tersebut. Sumber daya alam yang tersedia di bumi antara lain
berupa tumbuhan, air, tanah, batuan, mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam,
dan lain-lain. Setiap jenis sumber daya alam tersebut memiliki perannya masingmasing bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pada dasarnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kelompok
besar, yaitu sumber daya alam organik, dan sumber daya alam anorganik. Sumber
daya alam organik berupa tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya,
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sedangkan sumber daya alam anorganik berupa bahan materi yang tidak hidup,
seperti tanah, batu-batuan atau mineral, dan yang lainnya. Batu-batuan, pasir dan
logam, sifatnya sangat keras, kadang bersifat racun dan tidak mengandung bahanbahan yang dibutuhkan tubuh sehingga bahan ini tidak dapat diperuntukkan untuk
makanan, dan sering dipakai untuk keperluan bangunan dan infra struktur lainnya.
Tetapi, sebaliknya bahan alam yang berasal dari tumbuhan dan hewan banyak
mengandung bahan yang diperlukan tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak
sehingga sering dikonsumsi sebagai sumber energi bagi pertumbuhan manusia.
“Dalam pembelajaran di SD diharapkan para guru dalam memberikan
pengetahuan pelestarian alam pada siswa tidak hanya dengan metode ceramah
atau diskusi saja, tetapi lebih ditekankan pada pendekatan eksplorasi” (Rustaman
2010: 8.2). Melalui pembelajaran IPA di SD, siswa dapat mempelajari materi
mengenai pelestarian dan pemeliharaan alam yang tercantum pada Kompetensi
Dasar 6.4 yaitu mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan
melestarikan alam di lingkungan sekitar. Terdapat berbagai kompetensi yang
harus dikuasai siswa sebagai indikator keberhasilan pembelajaran yang dilakukan
guru. Antara lain siswa dapat menjelaskan kegunaan sumber daya alam;
mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam berupa hewan, tumbuhan dan
benda tak hidup; mengidentifikasi sifat-sifat sumber daya alam yang dapat
diperbarui dan tidak dapat diperbarui; mengidentifikasi lingkungan alam yang
baik dan lingkungan alam yang rusak; menjelaskan dampak perilaku manusia
terhadap lingkungan; dan dapat memberi contoh perilaku yang menunjukkan
kepedulian terhadap lingkungan.
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Siswa dapat ditugaskan untuk memperhatikan dan menemukan sumbersumber daya alam disekitarnya, kemudian digolongkan pada sumber organik dan
anorganik, serta karakter pemanfaatan dan pemakaiannya dalam kehidupan seharihari. Untuk pembelajaran siswa kelas 3 SD, istilah organik dan anorganik
disederhanakan menjadi sumber daya alam hidup berupa hewan dan tumbuhan,
serta sumber daya alam non hidup. Dengan melihat lingkungan yang tercemar di
sekitarnya, siswa juga dapat mengidentifikasi perilaku manusia yang berdampak
pada lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya-upaya pelestarian untuk
memelihara lingkungan alam sekitarnya.
2.1.15 Manfaat Belajar Pelestarian Alam
Setiap hari manusia membutuhkan makanan baik yang berasal dari hewan
maupun yang berasal dari tumbuhan. Selain itu, manusia juga memerlukan bahan
pakaian, perabot rumah tangga, bahan bangunan, dan berbagai sumber energi,
seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Semua yang dibutuhkan tersebut
berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang
terdapat di alam yang dapat digunakan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan
hidupnya.
Pemanfaatan sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia
harus dilakukan secara bijaksana. Hal ini disebabkan sumber daya alam,
khususnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi,
batu bara, dan gas alam, jumlahnya sangat terbatas. Bila sudah habis, maka
sumber daya alam ini tidak dapat terbentuk lagi dalam waktu yang relatif singkat.
Manusia perlu menunggu lebih lama lagi untuk dapat memanfaatkan sumber daya
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alam ini. Meskipun tumbuhan, hewan dan air merupakan contoh sumber daya
alam yang dapat diperbarui, jika manusia tidak bijaksana dalam memanfaatkannya
maka kelestarian sumber daya alam ini dapat terganggu. Bukan tidak mungkin
pada suatu saat sumber daya alam tersebut menjadi langka bahkan punah.
Baik tidaknya perilaku manusia dalam memanfaatkan alam sesungguhnya
akan berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri. Selalu ada hubungan saling
ketergantungan antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Perilaku manusia
yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dapat berakibat terhadap
kerusakan alam yang memicu terjadinya bencana alam. Seperti eskplorasi hutan
secara berlebihan dapat menyebabkan hutan gundul dan beresiko menimbulkan
bencana banjir dan tanah longsor. Pembuangan sampah atau limbah rumah tangga
dan pabrik di sungai menyebabkan aliran sungai terhambat. Akibatnya, jika turun
hujan lebat akan mengakibatkan banjir. Perburuan hewan yang tidak terkendali
dapat membuat jenis hewan-hewan tertentu menjadi langka. Apabila hal ini terus
terjadi maka secara berangsur-angsur jenis hewan-hewan tersebut akan punah.
Masih banyak lagi contoh lain perilaku manusia yang dapat menyebabkan
bencana alam.
Perilaku manusia sangat menentukan lestari tidaknya sumber daya alam.
Pendidikan mengenai pentingnya pelestarian alam tentu perlu diberikan sejak dini
di antaranya melalui bangku sekolah. Melalui pembelajaran yang tepat, siswa
diharapkan dapat memiliki sikap sadar lingkungan sehingga selalu berupaya untuk
memelihara dan melestarikan lingkungan sekitarnya meskipun hanya berupa
upaya kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membiasakan budaya
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menanam dan memelihara tumbuhan, penghematan energi listrik, dan sebagainya.
Penanaman sikap peduli lingkungan pada siswa SD tidak hanya bermanfaat di
masa sekarang, namun akan bermanfaat pula di masa yang akan datang.
Pentingnya guru untuk melakukan pembelajaran yang bermakna ialah menjadikan
materi yang dibelajarkan itu dapat melekat ke sanubari siswanya. Diharapkan
sikap peduli lingkungan sebagai wujud dari pembelajaran pelestarian alam dapat
terus terpatri di hati siswa hingga kelak ia menjadi dewasa. Dengan demikian,
manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya
alam dan kelestarian alam pun tetap terjaga.
2.1.16 Pembelajaran Pelestarian Alam dengan Metode Field Trip
Lingkungan alam sekitar sekolah merupakan tempat yang sangat luas dan
lengkap. Mulai dari pintu kelas, terbentang fasilitas-fasilitas penunjang proses
pembelajaran yang bisa berkilometer-kilometer jauh dan luasnya ke segala arah.
Seluruh fasilitas itu merupakan laboratorium belajar yang sangat lengkap dan
unik. Laboratorium belajar alami tersebut tidak pernah ada yang menandingi baik
dari segi kelengkapan fasilitas bahan pelajaran, maupun luas halaman sebagai
tempat belajarnya sendiri.
Kelengkapan fasilitas belajar yang ada meliputi beragamnya pepohonan,
rerumputan, semak, macam-macam batuan, tanah serta berbagai macam bentuk
serta jenis kehidupan binatang. Semuanya itu sangat berharga dan dapat
dimanfaatkan oleh guru untuk kegiatan pembelajaran. Banyak pengalaman belajar
siswa yang dapat diperoleh dari kegiatan di lingkungan alam sekitar. Melalui
kegiatan pembelajaran dengan metode field trip, siswa diberi kesempatan
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melakukan pengamatan dan eksplorasi terhadap lingkungan sekitar sekolah.
Pengidentifikasian terhadap alam sekitar menuntun siswa untuk dapat memahami
hakekat sumber daya alam sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia. Siswa
juga dapat diajak untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan
kualitas

lingkungan

hidup,

mengidentifikasi

perilaku

manusia

yang

mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, serta berbagai upaya yang dapat
dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian alam.
Perjalanan lintas alam melatih kepekaan alat-alat indera yang bisa
dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda dan mungkin bisa dilakukan di
beberapa tempat yang berbeda pula. Beberapa tempat yang dapat dijadikan
sebagai lokasi pembelajaran dengan metode field trip seperti daerah persawahan,
perkebunan, sungai, dan sebagainya. Melalui interaksi langsung antara alam
dengan siswa dapat membantu penanaman pemahaman dan kesadaran tentang
pentingnya menjaga kelestarian alam. Diharapkan siswa lebih responsif dan
sensitif terhadap pentingnya menjaga kualitas lingkungan hidup, serta memahami
pentingnya keseimbangan fungsi dari setiap bagian ekosistem bagi kelangsungan
dan kelestarian alam beserta penghuninya (Barlia 2006: 64-65).
2.1.17 Performansi Guru
Conny R. Semiawan (dalam Danim 2011: 10) mengemukakan bahwa
kompetensi guru memiliki tiga kriteria yang terdiri dari:
(1)

Knowledge criteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seorang
guru yang meliputi penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara
mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu,
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pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang
kemasyarakatan dan pengetahuan umum.
(2)

Performance criteria, adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan
berbagai keterampilan dan perilaku, yang meliputi keterampilan mengajar,
membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan
berkomunikasi dengan siswa dan keterampilan menyusun persiapan mengajar
atau perencanaan mengajar.

(3)

Product criteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan
dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.
Sedangkan menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat 3 dan UU No. 14

Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 (dalam Sagala 2009: 30), menyatakan kompetensi
pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Masing-masing
kompetensi terdiri dari beberapa subkompetensi yang secara rinci dapat diuraikan
sebagai berikut:
(1)

Kompetensi pedagogik, terdiri dari lima subkompetensi, yaitu: memahami
siswa secara mendalam; merancang pembelajaran, termasuk memahami
landasan

pendidikan

untuk

kepentingan

pembelajaran;

melaksanakan

pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran; dan
mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.
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(2)

Kompetensi

kepribadian,

terdiri

dari

lima

subkompetensi,

yaitu

kepribadian yang mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak
mulia.
(3)

Kompetensi

sosial

memiliki

tiga

subranah.

Pertama,

mampu

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa. Kedua, mampu
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga
kependidikan. Ketiga, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif
dengan orang tua atau wali siswa dan masyarakat sekitar.
(4)

Kompetensi profesional terdiri dari dua ranah subkompetensi. Pertama,
subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang
studi; memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami
struktur, konsep dan metode keilmuan yang koheren dengan materi ajar;
memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan
konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, subkompetensi
menguasai struktur dan metode keilmuan, menguasai langkah-langkah
penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi
bidang studi.

2.2

Kajian Empiris
Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di

antaranya yaitu:
(1)

“Pengaruh Metode Field trip Dalam Pembelajaran IPA
Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa” yang ditulis oleh Karsipan dari
jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Pendidikan
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Indonesia (UPI). Dari perhitungan berdasarkan skor nilai kemajuan tes
mengalami kenaikan yaitu pada pretes nilai rata-rata 43,24 dan pada postes
nilai rata-rata 70,86 dari 33 siswa SD Negeri Kapringan. Dengan demikian,
dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode
Field trip dapat meningkatkan hasil belajar siswa berdasarkan skor nilai pada
pelajaran IPA pokok bahasan kenampakan permukaan bumi semester dua
tahun pelajaran 2009/2010.
(2)

“Pengaruh Metode di Luar Kelas (Field trip) Terhadap
Peningkatan Pemahaman Konsep Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPA
Pada Materi Pengaruh Sinar Matahari Terhadap Kehidupan Alam dan Kondisi
di Bumi Kelas 2 SDN Pasawahan 3 Kota Bandung” oleh Suci Permatasari dari
jurusan PGSD, UPI. Dengan menggunakan metode field trip, ternyata hasil
belajar peserta didik cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada hasil pretes
normalitas kelas kontrol 0,005 dan kelas eksperimen 0,632. Dengan
homogenitas pretes kelas kontrol dan eksperimen 0,221 dan Uji T 0,012.
Sedangkan pada postes normalitas kelas kontrol 0,632 dan kelas ekperimen
0,033. Dengan homogenitas pada kelas kontrol dan eksperimen adalah 0,822
dan Uji T 0,12. Pada Uji N_Gain kelas kontrol 0,33 dan eksperimen 0,441
dengan Homogenitas N_Gain 0,181 dan N_Gain Uji T 0,001. Dengan
memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai tersebut, berarti penerapan
metode pembelajaran di luar kelas (field trip) yang dilakukan peneliti di SDN
Pasawahan III dapat dikatakan berhasil.
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(3)

“Pengaruh Metode Field trip Pada Konsep Perubahan
Kenampakan Bumi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV” oleh
Dayaguna Manpatakrisna dari jurusan PGSD, UPI. Berdasarkan hasil analisis
data yang dilakukan oleh guru ditemukan perubahan dalam proses
pembelajaran. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman siswa
dan minat belajar siswa MI Ikhsanul Jamaah Kota Bandung. Pemahaman dan
minat belajar siswa sebelum penerapan metode field trip umumnya rendah,
tetapi setelah penggunaan motode field trip pemahaman dan minat belajar
siswa menjadi meningkat. Peningkatan pemahaman dan minat tersebut
sebagai akibat adanya pembelajaran IPA dengan menggunakan metode field
trip yang berpusat pada siswa. Peningkatan pemahaman siswa terlihat dari
rata-rata hasil postest kelas kontrol 75,20 sedangkan rata-rata hasil postest
kelas eksperimen 80,00. Adapun perubahan dari proses belajar siswa
berdasarkan pengamatan pada ranah kognitif terdiri dari aspek pengetahuan,
pemahaman, penerapan dan analisis.

2.3

Kerangka Berpikir
Secara visual, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian dapat

dilihat pada gambar berikut:
Kondisi
awal

Tindakan

Pembelajaran
konvensional: cenderung
menggunakan metode
ceramah, kurang
mengaktifkan siswa, dan
hanya di dalam ruang
kelas.
Melakukan PTK dengan
menggunakan metode
field trip

Siswa kurang
antusias, kurang
terlibat dengan
bahan
pembelajaran, hasil
belajar kurang
memuaskan.
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Kondisi
akhir

Aktivitas dan hasil belajar siswa
meningkat, serta performansi guru
juga meningkat.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir
IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari siswa
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pembelajaran yang bersifat
konvensional yakni berada di dalam ruang kelas dan cenderung menggunakan
metode ceramah saja kurang sesuai jika diterapkan dalam pembelajaran materi
IPA yang menuntut adanya interaksi langsung dengan lingkungan alam
sekitarnya. Terlebih lagi jika pembelajaran ini dilakukan pada kegiatan
pembelajaran untuk siswa SD. Salah satunya materi IPA kelas 3 SD mengenai
pelestarian alam. Tentu akan lebih cocok jika materi ini dibelajarkan dengan
menggunakan pendekatan yang berbasis lingkungan alam sekitar.
Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk membelajarkan
materi pemanfaatan sumber daya alam dengan PLAS. Salah satu kegiatan
pembelajaran yang relevan untuk diterapkan ialah field trip dengan disertai
petunjuk kegiatan. Banyak kelebihan yang diperoleh dari penggunaan kegiatan
field trip ini, baik secara teoritis maupun praktis. Pada dasarnya, dengan
menggunakan kegiatan field trip, siswa memperoleh pengalaman langsung dalam
memahami dan mempelajari materi mengenai pemanfaatan sumber daya alam.
Dapat dikatakan, siswa akan lebih merasa telah mengalami proses pembelajaran
yang bermakna.
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Kegiatan pembelajaran ini diharapkan dapat menjadikan siswa mengalami
perubahan tingkah laku sebagai wujud adanya proses belajar. Untuk mengetahui
tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran oleh siswa terhadap materi ini, guru
perlu melakukan pengukuran dan evaluasi sehingga dapat terlihat hasil belajar
yang diperoleh siswa, baik secara kuantitaif, institusional, maupun kualitatif.

2.4

Hipotesis Tindakan
Berdasarkan kerangka berpikir di atas, diajukan hipotesis tindakan

sebagai berikut:
Melalui metode field trip dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil
belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3
SD Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1

Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Dalam PTK, mengajar, meneliti, mengevaluasi hasil dan memperbaiki proses
pembelajaran merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu siklus.
Menurut Supardi (2002: 8-9) langkah-langkah yang perlu dilakukan guru dalam
merancang PTK adalah sebagai berikut:
(1) Membentuk tim pelaksana penelitian, dalam hal ini peneliti yang masih
berstatus sebagai mahasiswa dibantu oleh guru kelas dan teman sejawat.
(2) Peneliti menginventarisasi atau mendata masalah-masalah keseharian di kelas
yang perlu diperbaiki atau diteliti.
(3) Dari banyak masalah tersebut dipilih salah satu masalah yang paling urgen
untuk diteliti melalui PTK kemudian merumuskan masalah secara jelas.
Masalah-masalah yang lain disimpan dahulu untuk diteliti di lain waktu.
(4) Berdasarkan masalah yang ditetapkan, peneliti menjaring berbagai alternatif
tindakan atau solusi dan atau perbaikan yang dapat diterapkan atau dilakukan
tindakan untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan tersebut.
(5) Dari berbagai alternatif dipilih salah satu alternatif tindakan yang paling
efektif untuk dilaksanakan.
(6) Memahami tahap pelaksanaan tindakan dan cara observasi-interpretasi yang
dilakukan saat PTK berlangsung.
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(7) Menerapkan alternatif pilihan dalam proses belajar mengajar yang telah
diterapkan. Dalam penerapan alternatif ini sebelumnya peneliti harus
merancang dengan baik apa yang akan dilakukan, bagaimana cara
melakukannya, alat pendukung apa saja yang digunakan, perlakuan apa yang
akan dikenakan pada siswa, serta bagaimana urutan tindakan yang akan
dilakukannya.
(8) Dilakukan pencatatan setiap tampak hasil atau dampak akibat yang timbul
sebagai hasil tindakan.
(9) Penyusunan alat ukur atau evaluasi untuk mengetahui hasil tindakan
penelitian.
(10) Berdasarkan data yang diperoleh, perlu memahami cara menganalisis data
hasil observasi serta melakukan refleksi berkenaan dengan tindakan
perbaikan.
(11) Menyimpulkan ada tidaknya perubahan atau peningkatan hasil pembelajaran
sebagai indikator keberhasilan tindakan yang dilakukan.
(12) Bila dirasa kurang memuaskan dan masih mungkin dilakukan tindakan lagi,
dapat diulangi ke siklus dua, dan seterusnya.
(13) Setelah peneliti selesai melakukan berbagai kegiatan atau langkah yang
diterapkan, melakukan refleksi, merenungkan kembali dan bertanya pada diri
sendiri apakah alternatif yang diterapkan membawa perbaikan memecahkan
masalah.
(14) Bila sudah dianggap cukup, peneliti membuat laporan lengkap sampai
dengan tahap tertentu mulai dari penerapan masalah hingga refleksi perlu
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ditata dalam bentuk rancangan yang berisi urutan kegiatan, jenis tindakan,
alat atau instrumen yang digunakan, cara mendata (mencatat proses) serta
mengukur hasil dan dampak penerapan alternatif yang dipilih untuk
memecahkan masalah sebagai pedoman kerja.
Rancangan PTK yang lebih konkret dapat saja dilakukan dalam beberapa
siklus untuk memperoleh hasil yang optimal, namun perlu dipertimbangkan
bahwa dalam rangka PTK sebaiknya pelaksanaannya tidak melompati semester
yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun PTK tidak dituntut persyaratan
metodologi yang ketat, namun peneliti perlu secara sistematik menyajikan
komponen-komponen PTK.
Terdapat empat komponen pokok dari PTK yaitu perencanaan (planning),
tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Komponen
PTK menurut Kemmis dan Mc Taggart (dalam Nurhalim 2002: 5) adalah (1)
plan; (2) action and observation; dan (3) reflection. Komponen tindakan dan
pengamatan disatukan dalam satu tahap dengan dasar pertimbangan bahwa kedua
hal tersebut tidak terpisahkan yakni implementasinya dilaksanakan dalam
kesatuan waktu. Kesatuan dari komponen perencanaan; tindakan dan pengamatan;
serta refleksi membangun suatu siklus yang apabila dirasa belum mencapai tujuan
perbaikan dapat dikembangkan pada siklus selanjutnya. Desain PTK pada
penelitian ini mengacu pada model Kemmis dan Mc Taggart.

3.2

Perencanaan Tahap Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari tiga

pertemuan. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas 3 sekolah dasar (kelas
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rendah). Berdasarkan ketentuan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 (BSNP
2007:3) pendekatan yang digunakan dalam membelajarkan siswa kelas rendah
adalah pendekatan tematik. Oleh karena itu materi IPA sebagai materi kajian
dalam penelitian ini dipadukan dengan materi yang cocok yaitu Seni Budaya dan
Keterampilan (SBK) melalui tema lingkungan.
Adapun Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai siswa dalam mata
pelajaran IPA yakni mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan
melestarikan alam di lingkungan sekitar yang akan dibelajarkan pada siklus I dan
siklus II. Sedangkan dalam mata pelajaran SBK pada siklus I siswa belajar seni
rupa untuk mencapai KD mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif
mengenai alam sekitar, dan pada siklus II siswa belajar seni musik untuk
mencapai KD memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan alat musik ritmis
sederhana.
3.2.1

Siklus I
Prosedur tindakan pada siklus I terdiri atas perencanaan; tindakan dan

pengamatan; serta refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:
3.2.1.1 Perencanaan
Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan
antara lain:
(1) Membuat skenario pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang berisi langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran field trip.
(2) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya tindakan
berupa media, lembar kerja siswa, dan soal tes formatif beserta kisi-kisinya.
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(3) Mempersiapkan alat penilaian performansi guru berupa APKG 1, 2 dan 3.
Untuk mengukur aktivitas siswa disusun lembar observasi aktivitas siswa.
(4) Menyusun soal pre test untuk mengukur kemampuan siswa sebelum
pelaksanaan tindakan pembelajaran, dan soal post test untuk mengukur
kemampuan siswa setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan metode
field trip. Untuk mengetahui sejauh mana respon belajar siswa terhadap mata
pelajaran IPA materi pelestarian alam disusun angket.
(5) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan
pembelajaran IPA menggunakan metode field trip pada siklus I.
3.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan
Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan tindakan sebagai
berikut:
(1) Melaksanakan pre test dan pengisian angket.
(2) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah
dirancang.
(3) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data
kualitatif diperoleh dari hasil angket respon siswa, pengamatan aktivitas
belajar siswa, dan pengamatan performansi guru. Sedangkan data kuantitatif
diperoleh dari hasil belajar siswa berupa pre test, lembar kerja siswa, dan tes
formatif.
Sebagaimana desain PTK pada penelitian ini yang mengacu pada model
Kemmis dan Mc Taggart, komponen pelaksanaan tindakan dan pengamatan
dilakukan dalam satu tahap. Pada tahap pengamatan (observasi) peneliti
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melakukan pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa. Saat melakukan
pengamatan, peneliti berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru kelas untuk
mengamati performansi peneliti selaku guru.
3.2.1.3 Refleksi
Pada tahap refleksi peneliti melakukan tindakan sebagai berikut:
(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan
tindakan pada siklus I.
(2) Menginterpretasi atau memaknai data yang diperoleh dari pelaksanaan
tindakan pada siklus I.
(3) Berdasarkan

data-data

yang

diperoleh

pelaksanaan

tindakan,

sehingga

peneliti

peneliti
dapat

menyimpulkan
menentukan

hasil

langkah

selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan.
(4) Merancang tindakan baru ke arah perbaikan atau peningkatan pada siklus
selanjutnya.
3.2.2

Siklus II
Prosedur tindakan pada siklus II terdiri atas perencanaan; tindakan dan

pengamatan; serta refleksi. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:
3.2.2.1 Perencanaan
Sebelum melaksanakan tindakan, ada beberapa hal yang direncanakan
antara lain:
(1) Membuat skenario pembelajaran baru berupa RPP yang berisi langkahlangkah kegiatan field trip berdasarkan refleksi siklus I.
(2) Mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung terlaksananya tindakan
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berupa media pembelajaran, perangkat lembar kerja siswa, soal tes formatif
beserta kisi-kisinya. Penyusunan sarana pembelajaran ini mempertimbangkan
hasil refleksi pada siklus I.
(3) Mempersiapkan alat penilaian performansi guru berupa APKG 1, 2 dan 3.
Untuk mengukur aktivitas siswa disusun lembar observasi aktivitas siswa.
(4) Menyusun lembar observasi kemampuan khusus guru dalam pelaksanaan
pembelajaran IPA menggunakan metode field trip pada siklus II.
3.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan dan Pengamatan
Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti melakukan tindakan sebagai
berikut:
(1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan skenario pembelajaran baru yang
telah dirancang berdasarkan refleksi pada siklus I.
(2) Melakukan pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data
kualitatif diperoleh dari pengamatan aktivitas belajar siswa dan performansi
guru. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar siswa berupa
lembar kerja siswa dan tes formatif.
Pada tahap pengamatan (observasi) peneliti melakukan pengamatan
terhadap aktivitas belajar siswa. Saat melakukan pengamatan, peneliti
berkolaborasi dengan teman sejawat dan guru kelas untuk mengamati performansi
peneliti selaku guru.
3.2.2.3 Refleksi
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan pada siklus II
antara lain sebagai berikut:
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(1) Menganalisis data maupun informasi yang diperoleh dari pelaksanaan
tindakan pada siklus II.
(2) Menginterpretasi atau memaknai data yang diperoleh dari pelaksanaan
tindakan pada siklus II.
(3) Berdasarkan

data-data

yang

diperoleh

pelaksanaan

tindakan,

sehingga

peneliti

peneliti
dapat

menyimpulkan
menentukan

hasil

langkah

selanjutnya dalam upaya menghasilkan perbaikan.
(4) Siklus pelaksanaan tindakan selesai. Sebagai tindak lanjutnya ialah
melaksanakan post test untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa
setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan metode field trip.

3.3

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 yang

berjumlah 35 siswa yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki.
Karakteristik siswa perempuan terlihat lebih pemalu sehingga cenderung terlihat
lebih pasif daripada siswa laki-laki. Sedangkan siswa laki-laki terlihat lebih aktif
dan bersemangat. Ada kecenderungan bahwa hasil belajar siswa sebelum
diterapkan tindakan kelas menunjukkan hanya mengukur ranah kognitif siswa,
dan cenderung mengesampingkan ranah psikomotor dan afektifnya.

3.4

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kaligayam 02 kecamatan Talang

kabupaten Tegal. Sekolah ini berlokasi di daerah pedesaan yang masih relatif asri.
Awalnya sekolah ini hanya dikelilingi oleh persawahan warga. Seiring
perkembangan zaman, beberapa warga membangun rumah dan toko di sebelah
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utara sekolah, dan di sebelah barat sekolah dijadikan lahan perluasan pondok
pesantren Giren. Sedangkan di sebelah timur dan selatan sekolah masih berupa
persawahan warga. Tidak jauh dari sekolah, sekitar 300 meter ke arah timur
terdapat aliran sungai Prepil yang arus sungainya cukup deras dan lebar. Adapula
sungai kecil sekitar 500 meter ke arah barat yang keadaannya kurang baik karena
sungai tersebut dipenuhi sampah rumah tangga dari warga sekitarnya. Lokasi
persawahan di sekeliling sekolah dan sungai kecil yang tercemar inilah yang
dijadikan lokasi dan sebagai objek pengamatan saat kegiatan field trip
berlangsung.

3.5

Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1

Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam PTK berupa data kuantitatif dan data

kualitatif. Data Kuantitatif yang digunakan berupa hasil dari pre test, tes formatif
siswa, hasil lembar kerja siswa, dan post test. Sedangkan data kualitatif yang
digunakan berupa hasil dari angket respon siswa, pengamatan aktivitas belajar
siswa dan hasil pengamatan performansi guru.
3.5.2

Sumber Data
Sumber data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Data siswa diperoleh

melalui angket respon siswa, pengamatan terhadap aktivitas siswa, lembar kerja
siswa, hasil pre test dan post test siswa, serta hasil tes formatif. Data guru
diperoleh melalui pengamatan terhadap perencanaan dan pelaksanaan dalam
pembelajaran. Lembar pengamatan terhadap performansi guru menggunakan Alat
Penilaian Kemampuan Guru 1, 2 dan 3 (APKG 1, 2 dan 3). APKG 1 merupakan
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lembar penilaian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), APKG 2 merupakan
lembar penilaian pelaksanaan pembelajaran, dan APKG 3 merupakan lembar
penilaian kompetensi kepribadian dan sosial guru. Data dokumen berupa daftar
nama siswa, daftar nilai siswa, RPP, lembar kerja siswa, foto-foto maupun video
pembelajaran, hasil pre test dan post test.
3.5.3

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan banyak

teknik dan sumber data. Adapun teknik yang digunakan berdasarkan jenis datanya
antara lain sebagai berikut.
3.5.3.1 Data Kuantitatif
Data ini diperoleh melalui teknik tes yaitu dengan memberikan soal pre
test sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran, tes formatif di akhir
pembelajaran pada tiap pertemuan pembelajaran, serta post test setelah
pelaksanaan tindakan pembelajaran.
3.5.3.2 Data Kualitatif
Data kualitatif pada penelitian ini menggunakan teknik non tes yaitu
berupa lembar pengamatan atau observasi terhadap aktivitas siswa dan guru
selama pembelajaran, angket untuk mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran IPA materi pelestarian alam, dan checklists untuk mengetahui
kesesuaian pelaksanaan metode field trip dalam pembelajaran.

3.6

Teknik Analisis Data
Setelah semua data kuantitatif dan kualitatif terkumpul, selanjutnya

dilakukan analisis data sebagai berikut:
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3.6.1 Analisis data kuantitatif
Teknik analisis data yang digunakan untuk data kuantitatif menggunakan
analisis statistik deskriptif dengan berdasarkan rumus-rumus sebagai berikut.
3.6.1.1 Hasil Belajar Siswa
Menurut Poerwanti (2008: 6.3) rumus untuk menentukan nilai akhir hasil
belajar siswa berupa soal bentuk pilihan ganda yakni:

Keterangan :
B = banyaknya butir soal yang dijawab benar
N= banyaknya butir soal
3.6.1.2 Rata-rata Kelas
Menurut Sudjana (2009: 109) rumus untuk menentukan nilai rata-rata
kelas yaitu:

Keterangan:
X = rata-rata kelas
= jumlah nilai akhir siswa
N

= jumlah siswa

3.6.1.3 Tuntas Belajar Klasikal
Menurut Aqib (2010: 41) rumus untuk menentukkan tuntas belajar klasikal
(TBK) siswa:
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3.6.2 Analisis data kualitatif
Data kualitatif ini diperoleh menggunakan teknik nontes. Pada umumnya
data hasil nontes bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran sehingga
dapat dilihat kecenderungan jawaban siswa (sebagai responden) melalui alat ukur
tersebut. Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut:
3.6.2.1 Angket
Menurut Yonny (2010: 176-177) cara menghitung prosentase respon siswa
adalah sebagai berikut:

Data hasil pengisian angket dibuat kualifikasi dengan kriteria sebagai
berikut:
Tabel 3.1 Kriteria Respon Siswa
PROSENTASE

KRITERIA

75% - 100%

Sangat tinggi

50% - 74,99%

Tinggi

25% - 49,99%

Sedang

0% - 24,99%

Rendah

3.6.2.2 Pengamatan/ observasi
Terdapat dua jenis lembar pengamatan yakni lembar pengamatan terhadap
aktivitas siswa dan pengamatan terhadap kinerja guru (APKG 1, 2 dan 3). Teknik
analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:
(1) Pengamatan aktivitas siswa
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Data hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat dilihat dari hasil skor
pada lembar observasi yang digunakan. Prosentase perolehan skor pada lembar
observasi diakumulasi untuk menentukan seberapa besar aktivitas siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran untuk setiap siklus. Prosentase diperoleh dari ratarata prosentase aktivitas siswa pada tiap pertemuan. Hasil data observasi ini
dianalisis dengan pedoman sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kualifikasi Prosentase Aktivitas Siswa
Prosentase

Kriteria

75% - 100%

Sangat Tinggi

50% - 74,99%

Tinggi

25% - 49,99%

Sedang

0% - 24,99%

Rendah

Menurut Yonny (2010: 176) cara menghitung prosentase aktivitas siswa
berdasarkan lembar pengamatan untuk tiap pertemuan adalah sebagai berikut:

(2) Pengamatan kinerja guru (APKG 1, 2 dan 3)
Skor perolehan pada tiap aspek yang diamati pada masing-masing lembar
APKG 1, 2 dan 3 tergantung pada jumlah deskriptor yang tampak. Satu deskriptor
yang tampak mendapat skor 1, sehingga skor maksimal tiap aspek yaitu 4.
Sebelum dapat menentukan nilai akhirnya, skor perolehan dari APKG 1, 2 dan 3
ditransfer ke nilai atau dilakukan konversi skor dan nilai terlebih dulu menurut
tabel berikut:
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Tabel 3.3 Konversi skor dan nilai APKG 1
Skor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nilai
3
6,25
9,375
12,5
15,625
18,75
21,875
25
28,125
31,25
34,375
37,5
40,625
43,75
46,875
50

Skor
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nilai
53,125
56,25
59,375
62,5
65,625
68,75
71,875
75
78,125
81,25
84,375
87,5
90,625
93,75
96,875
100

Tabel 3.4 Konversi skor dan nilai APKG 2 dan APKG 3
Skor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nilai
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35
37,5
40
42,5
45
47,5
50

Skor
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nilai
52,5
55
57,5
60
62,5
65
67,5
70
72,5
75
77,5
80
82,5
85
87,5
90
92,5
95
97,5
100
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Untuk mendapatkan nilai akhir minimal performansi guru diperlukan
persyaratan sebagai berikut:
APKG 1 skor terendah 23
APKG 2 skor terendah 28,4
APKG 3 skor terendah 28,4
Nilai akhir minimal 71
Setelah dikonversi ke nilai barulah dianalisis ke rumus berikut:
NA =
Ket: NA= nilai akhir
N1 = nilai APKG 1
N2 = nilai APKG 2
N3 = nilai APKG 3
Hasil dari perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan kriteria keberhasilan
performansi guru, seperti berikut:
Tabel 3.5 Kriteria Performansi Guru
Nilai

Huruf

86 – 100

A

81 – 85

AB

71 – 80

B

66 – 70

BC

61 – 65

C

56 – 60

CD

50 – 55

D

< 50

E

(Pedoman akademik UNNES 2008: 49)
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3.7

Indikator Keberhasilan
Penerapan metode field trip pada pembelajaran IPA materi pelestarian

alam dikatakan berhasil jika:
(1) Hasil belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata kelas minimal 70 dan
persentase tuntas belajar klasikal minimal 75% dari jumlah siswa memperoleh
nilai belajar ≥ 70.
(2) Kualifikasi aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran mencapai
minimal 71% (aktivitas tinggi).
(3) Perolehan nilai performansi guru dalam pembelajaran minimal 71 (kualifikasi
baik atau B).

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian
Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SD

Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal pada tanggal 9 Mei 2012
sampai 2 Juni 2012. Sebagai subjek penelitian adalah siswa kelas 3 sekolah dasar
(kelas rendah). Berdasarkan ketentuan Permendiknas nomor 41 tahun 2007
(BSNP 2007: 3) pendekatan yang digunakan dalam membelajarkan siswa kelas
rendah adalah pendekatan tematik. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian
ini materi IPA sebagai materi kajian dipadukan dengan materi yang cocok yaitu
Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) melalui tema lingkungan. Dalam penelitian
ini hasil pelaksanaan pembelajaran materi SBK tidak dipaparkan secara rinci.
Pembahasan hasil penelitian hanya difokuskan pada materi IPA sebagai materi
kajian penelitian.
Hasil penelitian yang diperoleh berupa hasil tes dan non tes. Data hasil tes
merupakan data hasil perolehan pre test, tes formatif pada tiap pertemuan, dan
post test. Sedangkan data hasil non tes merupakan data hasil perolehan angket,
lembar pengamatan aktivitas siswa, dan pengamatan performansi guru. Hasil
penelitian dipaparkan pada uraian berikut ini.
4.1.1

Deskripsi Data Pratindakan
Data pratindakan berupa hasil pre test dan angket respon siswa yang

dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2012. Pengisian angket dilakukan untuk
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mengetahui seberapa tinggi respon siswa terhadap mata pelajaran IPA materi
pelestarian alam sebelum pelaksanaan tindakan pembelajaran. Aspek yang
ditanyakan meliputi hakikat IPA, pembelajaran IPA di SD, materi pelestarian
alam, metode field trip, dan diskusi kelompok. Terdapat 4 deskriptor pada
masing-masing aspek. Respon yang baik dari siswa mengenai masing-masing
deskriptor ditunjukkan dengan pemberian tanda cek (√) pada kolom yang
disediakan. Masing-masing deskriptor memiliki bobot 1 skor. Total skor
perolehan siswa selanjutnya dianalisis untuk mengetahui respon siswa secara
klasikal. Hasil rangkuman angket respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.1 Hasil Angket Respon Siswa Pratindakan
No
1
2
3
4
5

Aspek yang
Ditanyakan
Hakikat IPA
Pembelajaran IPA di SD
Materi Pelestarian Alam
Metode Field Trip
Diskusi Kelompok
Jumlah Keseluruhan

Skor
Perolehan
98
109
111
86
110
514

Respon
(%)
70,00
77,86
79,29
61,43
78,57
73,43

Kriteria
Tinggi
sangat tinggi
sangat tinggi
Tinggi
sangat tinggi
Tinggi

Pada tabel 4.1. hasil angket respon siswa pratindakan menunjukkan
adanya respon yang sangat tinggi pada aspek pembelajaran IPA di SD, materi
pelestarian alam, dan diskusi kelompok. Sedangkan pada aspek hakikat IPA dan
metode field trip respon siswa cukup tinggi. Bila dihitung secara keseluruhan,
respon siswa terhadap pembelajaran IPA materi pelestarian alam yang
menerapkan metode field trip mencapai 73,43% dengan kriteria tinggi.
Berdasarkan hasil angket yang menunjukkan respon siswa yang tinggi, idealnya
akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang dicapai.
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Setelah pengisisan angket, peneliti melaksanakan kegiatan pre test untuk
mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa sebelum pelaksanaan tindakan
pembelajaran menggunakan metode field trip. Materi yang diujikan adalah
keseluruhan materi pokok mengenai pelestarian alam berupa tes objektif
berbentuk pilihan ganda sejumlah 50 soal. Hasil rangkuman pre test dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Pre Test
Rentang

Frekuensi

Jumlah

Prosentase

Nilai

Siswa

Nilai

(%)

Tuntas

70 – 100

9

658

25,71

Tidak Tuntas

0 – 69

26

1446

74,29

35

2104

100

No

Kategori

1
2

Jumlah
Rata-rata

60,11

Pada tabel 4.2. mengenai hasil pre test materi pelestarian alam di SD
Kaligayam 02 menunjukkan hasil belajar yang dicapai siswa sebelum pelaksanaan
tindakan belum memuaskan. Nilai rata-rata kelas belum mencapai 70 sebagai
kriteria ketuntasan minimal (KKM), baru sejumlah 60,11. Ketuntasan belajar
klasikalnya belum mencapai 75%. Siswa yang memenuhi nilai KKM sejumlah 9
siswa, artinya ketuntasan belajar klasikal yang dicapai sebesar 25,71%.
Deskripsi data pratindakan tersebut menunjukkan siswa kelas 3 di SD
Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal memiliki potensi yang cukup
tinggi untuk mencapai hasil belajar yang optimal, ditinjau dari respon siswa yang
tinggi terhadap pembelajaran IPA materi pelestarian alam. Nilai rata-rata kelas
dan ketuntasan belajar pada hasil pre test yang belum memuaskan dapat
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diupayakan meningkat melalui pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan
metode field trip pada materi pelestarian alam.
4.1.2

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I
Tindakan pembelajaran pada siklus I dilaksanakan melalui tiga pertemuan,

pertemuan 1 pada tanggal 11 Mei 2012, pertemuan 2 pada tanggal 16 Mei 2012,
dan pertemuan 3 pada tanggal 18 Mei 2012. Hasil data pelaksanaan tindakan pada
siklus I adalah hasil belajar siswa dan pengamatan selama proses pembelajaran.
Hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes formatif yang dilakukan pada setiap
akhir pertemuan. Analisis data hasil belajar hanya dilakukan pada tes formatif IPA
1, 2 dan 3 sebagai materi kajian penelitian. Sedangkan data pengamatan meliputi
aktivitas siswa dan performansi guru selama proses pembelajaran.
4.1.2.1 Paparan Hasil Belajar
Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I diperoleh
data hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus I
No

Siklus I

Formatif 1

Formatif 2

Formatif 3

Rata-rata

1

Jumlah nilai

2820

2140

2520

2493,33

2

Rata-rata nilai

80,57

61,14

72,00

71,24

3

Tuntas belajar klasikal

74,29%

42,86%

60,00%

59,05%

Pada tabel 4.3. menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus I sudah
memenuhi KKM SD Kaligayam 02 yaitu sebesar 71,24. Pada pertemuan 1 dan
pertemuan 3 nilai rata-rata kelas sudah memenuhi KKM yaitu masing-masing
80,57 dan 72, namun pada pertemuan 2 nilai rata-rata kelas baru mencapai 61,14.
Di samping itu, dari ketiga pertemuan pada siklus I ketuntasan belajar siswa
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belum mencapai 75%. Siswa yang telah mencapai nilai KKM pada pertemuan 1
sejumlah 26 siswa (74,29%), pertemuan 2 sejumlah 15 siswa (42,86%), dan
pertemuan 3 sejumlah 21 siswa (60%). Rata-rata ketuntasan belajar klasikal siklus
I hanya mencapai 59,05%. Secara visual ketuntasan belajar klasikal siklus I dapat
dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I
4.1.2.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
Data hasil observasi diperoleh dari pengamatan terhadap aktivitas siswa
dan performansi guru selama proses pembelajaran. Observasi pengamatan
aktivitas siswa meliputi tujuh indikator antara lain: (1) kesiapan siswa mengikuti
kegiatan pembelajaran; (2) kesiapan siswa menerima materi pembelajaran; (3)
partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi; (4) partisipasi siswa dalam kegiatan
elaborasi; (5) melaksanakan kegiatan field trip; (6) partisipasi siswa dalam
kegiatan konfirmasi; dan (7) partisipasi siswa dalam kegiatan akhir pembelajaran.
Masing-masing indikator terdiri dari empat deskriptor. Pemberian skor
pengamatan aktivitas siswa didasarkan pada jumlah deskriptor yang ditunjukkan
siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Prosentase perolehan skor pada
lembar observasi diakumulasi untuk menentukan seberapa besar aktivitas siswa
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dalam mengikuti proses pembelajaran untuk setiap siklus. Prosentase diperoleh
dari rata-rata prosentase aktivitas siswa pada tiap pertemuan. Hasil observasi
terhadap aktivitas siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus I
No

Siklus I

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

1

Skor Total Perolehan

829

694

685

2

Prosentase Aktivitas

87,08%

70,82%

74,13%

3

Rata-rata Aktivitas

77,34%

Pada tabel 4.4. menunjukkan aktivitas siswa pada pertemuan 1 termasuk
kriteria sangat tinggi (87,08%), pada pertemuan 2 dan 3 termasuk kriteria tinggi
(70,82% dan 74,13%). Secara umum aktivitas siswa pada pelaksanaan tindakan
pembelajaran siklus I termasuk dalam kriteria sangat tinggi (77,34%).
Selain aktivitas siswa, observasi juga dilakukan terhadap performansi guru
selama proses pelaksanaan tindakan pembelajaran. Observasi dilakukan
menggunakan APKG 1 untuk menilai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP),
APKG 2 untuk menilai pelaksanaan pembelajaran, dan APKG 3 untuk menilai
kompetensi kepribadian dan sosial guru. Skor perolehan pada tiap aspek yang
diamati pada masing-masing lembar APKG 1, 2 dan 3 tergantung pada jumlah
deskriptor yang tampak. Selanjutnya jumlah skor perolehan pada masing-masing
APKG 1, 2 dan 3 dikonversikan ke tabel 3.3 dan tabel 3.4 sehingga dapat
diperoleh nilai akhir hasil observasi performansi guru pada tiap pertemuan
tindakan pembelajaran. Hasil data observasi performansi guru pada siklus I dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus I
Pertemua

APK

Skor

Konversi

Nilai

Rata-

n

G

Perolehan

Nilai

Akhir

rata

1

27

84,375

2

27

67,5

3

33

82,5

1

28

87,5

2

31

77,5

3

33

82,5

1

28

87,5

2

32

80

3

34

85

1

2

3

77,25

82,5

81,25

84

Pada tabel 4.5. menunjukkan performansi guru pada siklus I dengan nilai
81,25 secara umum termasuk dalam kriteria sangat baik. Konversi nilai pada
pertemuan 1 telah memenuhi persyaratan dengan nilai akhir 77,25. Skor perolehan
APKG 1 dan APKG 3 pada pertemuan 1 juga telah memenuhi persyaratan (27 dan
33), namun skor perolehan APKG 2 sebesar 27 belum memenuhi persyaratan
(APKG 2 skor terendah 28,4). Sedangkan performansi guru pada pertemuan 2 dan
3 seluruhnya telah memenuhi persyaratan APKG 1, 2 dan 3.
4.1.2.3 Refleksi
Secara umum, nilai rata-rata kelas pada siklus I memang telah memenuhi
KKM yaitu 71,24 (KKM ≥70). Jika ditelaah kembali, terdapat kesenjangan antara
perolehan nilai rata-rata kelas pada pertemuan 1, 2 dan 3. Jika pada pertemuan 1
rata-rata kelas mencapai nilai 80,57, pada pertemuan 2 rata-rata kelas mengalami
penurunan menjadi 61,14. Hal ini dikarenakan pada perbedaan kompetensi yang
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harus dicapai siswa dan kegiatan pembelajaran saat pelaksanaan tindakan.
Kompetensi yang harus dicapai pada pertemuan 1 yakni menjelaskan kegunaan
sumber daya alam, sedangkan pada pertemuan 2 dan 3 meningkat menjadi
mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam. Tingkat kesukaran tes formatif
yang diberikan pun disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang harus dikuasai
siswa. Melihat rata-rata kelas pada pertemuan 2 yang menurun, guru mencoba
memotivasi siswa sehingga pada pertemuan 3 rata-rata kelas berhasil mencapai
nilai 72 (memenuhi KKM).
Meskipun rata-rata kelas pada siklus I telah memenuhi KKM, ketuntasan
belajar klasikal jauh dari kriteria keberhasilan 75%. Secara umum, tuntas belajar
klasikal pada siklus I hanya sebesar 59,05%. Kegiatan pembelajaran berupa
penugasan dan diskusi kelompok ternyata menimbulkan ketergantungan siswa
terhadap siswa yang lain sehingga saat diberikan tes formatif secara individu nilai
yang diperoleh belum mencapai KKM.
Keberhasilan siklus I terlihat pada aktivitas siswa yang mencapai 77,34%
(kriteria aktivitas sangat tinggi). Penerapan metode field trip terbukti dapat
meningkatkan aktivitas siswa. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1
dilakukan di luar ruang kelas, sedangkan pertemuan 2 dan 3 dilakukan di dalam
kelas kembali. Saat siswa melakukan pengamatan di luar kelas, masing-masing
siswa memiliki kesempatan untuk bebas aktif dan mengeksplorasi lingkungan
sekitar sebagai bahan pembelajaran. Siswa bebas melihat, meraba, mengeluarkan
pendapat dan bertanya kepada guru atau sesama siswa mengenai materi
pembelajaran. Sedangkan saat kegiatan pembelajaran kembali dilakukan di dalam
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kelas, aktivitas siswa seakan terbatasi oleh keempat dinding yang mengelilingi
ruang kelas. Itulah mengapa skor perolehan aktivitas siswa pada pertemuan 1
lebih tinggi daripada pertemuan 2 dan 3.
Perolehan nilai hasil belajar dan aktivitas siswa tentu tidak terlepas dari
performansi guru saat melaksanakan tindakan pembelajaran. Berdasarkan
perolehan nilai pada APKG 1, 2 dan 3, performansi guru pada siklus I dapat
dikatakan cukup baik dengan perolehan nilai rata-rata 81,25. Akan tetapi, perlu
diingat bahwa pada pertemuan 1 skor perolehan APKG 2 belum mencapai syarat
lulus. Terdapat beberapa kekurangan pada pelaksanaan pembelajaran yakni saat
kegiatan

pendahuluan,

konfirmasi,

dan

kegiatan

penutup.

Kemampuan

pengkondisian kelas perlu ditingkatkan. Meskipun performansi guru telah
meningkat pada pertemuan 2 dan 3, kegiatan koreksi diri dan perbaikan tetap
harus dilakukan untuk peningkatan pembelajaran pada siklus selanjutnya.
4.1.2.4 Revisi
Deskripsi data pada hasil pelaksanaan tindakan siklus I menunjukkan
pelaksanaan pembelajaran belum memuaskan. Peneliti perlu melakukan perbaikan
agar pembelajaran pada siklus selanjutnya dapat lebih memuaskan. Perbaikan
yang dilakukan antara lain:
(1) Perbaikan RPP berupa penyesuaian jumlah soal pada lembar kerja siswa
dengan jumlah anggota kelompok agar masing-masing siswa memiliki
tanggung jawab terhadap tugas kelompok sehingga ketergantungan antar
siswa dapat diminimalisasi.
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(2) Perbaikan pada lembar petunjuk kegiatan field trip agar aktivitas dan tugas
siswa saat melakukan kegiatan di luar kelas lebih terarah dan mudah diamati.
(3) Pemberian penghargaan terhadap kelompok terbaik agar siswa termotivasi
untuk melaksanakan tugas dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan
sebaik mungkin.
(4) Pemberian tanda pengenal terhadap masing-masing kelompok sehingga guru
(peneliti) lebih mudah melakukan pengkondisian saat pelaksanaan kegiatan
pembelajaran baik di dalam maupun di luar ruang kelas.
4.1.3

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II
Setelah siklus I terlaksana, siklus II pun dilaksanakan pada tanggal 25 Mei

2012 sebagai pertemuan 1, 30 Mei 2012 sebagai pertemuan 2, dan 1 Juni 2012
sebagai pertemuan 3. Tindakan pembelajaran pada siklus II dilaksanakan dengan
memperhatikan refleksi dan revisi pelaksanaan tindakan pembelajaran pada siklus
I sebagai upaya peningkatan pembelajaran pada siklus selanjutnya. Analisis data
pelaksanaan tindakan siklus II terdiri dari hasil belajar dan observasi proses
pembelajaran. Hasil belajar berupa perolehan nilai siswa dari hasil tes formatif
IPA 4 yang dilaksanakan pada pertemuan 1, tes formatif IPA 5 pada pertemuan 2,
dan tes formatif IPA 6 pada pertemuan 3. Sedangkan data observasi berupa
pengamatan terhadap aktivitas siswa dan performansi guru selama proses
pembelajaran.
4.1.3.1 Paparan Hasil Belajar
Setelah dilakukan pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus II diperoleh
data hasil belajar siswa berupa hasil perolehan nilai dari tes formatif 4, 5 dan 6
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yang masing-masing terlaksana di setiap akhir pertemuan 1, 2 dan 3 pada siklus
II. Paparan hasil belajar siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.6 Rangkuman Hasil Belajar Siswa pada Siklus II
No

Siklus I

Formatif 4

Formatif 5

Formatif 6

Rata-rata

1

Jumlah nilai

2660

2490

2590

2580

2

Rata-rata nilai

76,00

71,14

74,00

73,71

3

Tuntas belajar klasikal

77,14%

71,43%

77,14%

75,24%

Pada tabel 4.6. menunjukkan nilai rata-rata kelas pada siklus II sebesar
73,71 telah memenuhi KKM. Nilai rata-rata kelas pada tiap pertemuan siklus II
juga telah memenuhi KKM yakni 76 pada pertemuan 1; 71,14 pada pertemuan 2;
dan 74 pada pertemuan 3. Ketuntasan belajar klasikalnya pun dapat dikatakan
berhasil karena rata-rata tuntas belajar klasikal siklus II mencapai 75,24%.
Meskipun tuntas belajar klasikal pada pertemuan 2 hanya 71,43%, pada
pertemuan 1 dan 3 tuntas belajar mencapai 77,14% sehingga dapat dihitung ratarata tuntas belajar klasikal pada siklus II telah mencapai indikator keberhasilan
yaitu minimal 75% siswa tuntas. Secara visual tuntas belajar klasikal pada siklus
II dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2 Diagram Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus II
4.1.3.2 Deskripsi Observasi Proses Pembelajaran
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Data hasil observasi berupa pengamatan terhadap aktivitas siswa selama
proses pembelajaran pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Observasi Aktivitas Siswa pada Siklus II
No

Siklus II

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

1

Skor Total Perolehan

779

753

763

2

Prosentase Aktivitas

79,29%

76,73%

77,76%

3

Rata-rata Aktivitas

77,93%

Pada tabel 4.7. menunjukkan aktivitas siswa yang sangat tinggi pada tiap
pertemuan di siklus II. Aktivitas siswa pada pertemuan 1 mencapai 79,29%,
pertemuan 2 76,73% dan pertemuan 3 mencapai 77,76%. Rata-rata aktivitas siswa
pada siklus II mencapai 77,93% termasuk pada kriteria aktivitas sangat tinggi.
Selain hasil pengamatan aktivitas siswa, data observasi juga dilakukan
terhadap performansi guru selama proses pembelajaran. Data hasil performansi
guru berupa hasil APKG 1, 2 dan 3 pada siklus II dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Observasi Performansi Guru pada Siklus II
Pertemua

APK

Skor

Konversi

Nilai

Rata-

n

G

Perolehan

Nilai

Akhir

rata

1

28

87,5

2

31

77,5

3

34

85

1

27

84,375

2

34

85

3

35

87,5

1

28

87,5

2

36

90

1

2

3

83

85,25

90

86,08

82

3

38

95

Pada tabel 4.8. menunjukkan performansi guru pada proses pembelajaran
siklus II sangat baik dan memenuhi persyaratan dengan rata-rata nilai akhir 86,08.
APKG 1, 2

dan 3 pada tiap pertemuan di siklus II juga telah memenuhi

persyaratan, baik skor perolehan maupun setelah dikonversi ke nilai. Adapun nilai
akhir pertemuan 1 mencapai 83, pertemuan 2 mencapai 85,25 dan pertemuan 3
mencapai nilai 90.
4.1.3.3 Refleksi
Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa pada siklus II, pembelajaran
yang telah dilakukan dapat dikatakan berhasil karena nilai rata-rata kelas telah
memenuhi KKM yaitu minimal 70 untuk mata pelajaran IPA materi pelestarian
alam. Hasil belajar pada pelaksanaan tindakan pembelajaran siklus I sebesar 71,24
mengalami peningkatan sebesar 2,47 sehingga hasil belajar siklus II mencapai
nilai 73,71 sebagai nilai rata-rata kelasnya.
Ketuntasan belajar klasikal pada siklus II juga menjadi indikator
keberhasilan

pelaksanaan

tindakan

pembelajaran

yang

mencapai

75%.

Peningkatan yang dicapai pada siklus II juga cukup tinggi. Ketuntasan belajar
klasikal pada siklus I yang hanya 59,05% mengalami peningkatan sebesar 16,19%
pada siklus II menjadi 75,24%.
Aktivitas siswa pada siklus II masih berada pada kriteria aktivitas yang
sangat tinggi meski peningkatannya hanya 0,59%. Aktivitas siswa pada siklus I
sebesar 77,34% meningkat pada siklus II sebesar 77,93%. Dengan kriteria
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aktivitas yang sangat tinggi, pelaksanaan pembelajaran pada siklus II menjadi
bukti keberhasilan penelitian dari aspek aktivitas siswa.
Performansi guru pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 4,83.
Berdasarkan analisis data hasil perhitungan rata-rata nilai APKG 1, 2 dan 3 pada
siklus II nilai performansi guru mencapai 86,08. Perolehan nilai tersebut telah
memenuhi indikator keberhasilan dan termasuk pada kriteria sangat baik. Secara
visual data peningkatan pada hasil belajar siswa, ketuntasan belajar klasikal,
aktivitas siswa, dan performansi guru dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.3 Diagram Peningkatan Pelaksanaan Tindakan Pembelajaran
4.1.3.4 Revisi
Berdasarkan hasil analisis data pelaksanaan tindakan pada siklus II,
pembelajaran dapat dikatakan berhasil karena seluruh aspek yang diteliti telah
memenuhi indikator keberhasilan. Hasil belajar berupa nilai rata-rata kelas telah
melampaui standar minimal yang ditetapkan sebagai KKM dengan ketuntasan
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belajar klasikal lebih dari 75%. Hasil observasi berupa pengamatan terhadap
aktivitas siswa juga mencapai kualifikasi aktivitas yang tinggi dan perolehan nilai
performansi guru dalam pembelajaran telah melampaui nilai 71. Dengan demikian
pembelajaran selesai dilaksanakan dengan kualifikasi memuaskan.
4.1.4

Deskripsi Data Pasca Tindakan
Setelah tindakan pembelajaran siklus II selesai dilaksanakan, peneliti

memberikan soal post test pada tanggal 2 Juni 2012 untuk mengetahui
kemampuan siswa kelas 3 SD Kaligayam 02 kecamatan Talang kabupaten Tegal
mengenai mata pelajaran IPA materi pelestarian alam setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran menggunakan metode field trip pada siklus I dan siklus II . Sama
halnya dengan soal pre test, soal post test berbentuk pilihan ganda sejumlah 50
soal. Data hasil rangkuman post test dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.9 Rangkuman Hasil Post Test
No

Kategori

Rentang
Nilai

Frekuensi
Siswa

Jumlah
Nilai

Prosentase
(%)

1

Tuntas

70 – 100

27

2104

77,14

2

Tidak Tuntas

0 – 69

8

442

22,86

35

2546

100

Jumlah
Rata-rata

72,74

Pada tabel 4.9. menunjukkan nilai rata-rata kelas sebesar 72,74 telah
memenuhi KKM dan tuntas belajar klasikal 77,14%. Hal ini menjadi indikator
keberhasilan pelaksanaan tindakan pembelajaran karena rata-rata kelas telah
memenuhi nilai KKM sebesar 70 dan tuntas belajar klasikal lebih dari 75%. Hasil
dari post test juga menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar sebesar 12,63
dan ketuntasan belajar klasikal meningkat 51,43% dari sebelum pelaksanaan

85

tindakan dan setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran. Secara visual
peningkatan hasil belajar siswa sebelum (pre test) dan setelah (post test)
pelaksanaan tindakan pembelajaran dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4 Diagram Peningkatan Hasil Pre Test dan Post Test

4.2

Pembahasan
Berdasarkan analisis data hasil pelaksanaan tindakan pembelajaran

menggunakan metode field trip pada siswa kelas 3 di SD Kaligayam 02 dapat
disimpulkan telah memenuhi semua aspek indikator keberhasilan. Selanjutnya
pembahasan mengenai hasil penelitian dilakukan dengan memaparkan pemaknaan
temuan penelitian dan implikasi hasil penelitian yang secara lengkap diuraikan
sebagai berikut:

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian
Peningkatan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang dilakukan dari
hasil pre test, tes formatif siklus I dan siklus II, hingga post test, menunjukkan
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bahwa siswa telah mengalami proses belajar. Sebagaimana menurut pendapat
Slameto (1995 dalam Kurnia 2007: 3) yang merumuskan belajar sebagai suatu
proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku
secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan
lingkungannya. Proses belajar terjadi dikarenakan siswa memperoleh sesuatu
yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari siswa berupa keadaan
alam, benda-benda, hewan, tumbuhan, atau hal-hal lain yang dijadikan bahan
belajar. Tindakan belajar tersebut tampak sebagai perilaku belajar yang dapat
diamati oleh guru. Hasil belajar menunjukkan tingkat penguasaan yang dicapai
oleh siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ditetapkan. Melalui penilaian hasil belajar dapat dilihat
perubahan tingkah laku yang dapat diamati sesudah mengikuti kegiatan belajar
dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan.
Peningkatan hasil penilaian aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II selama
pelaksanaan tindakan pembelajaran juga menunjukkan siswa telah mengalami
proses belajar. Proses belajar merupakan sesuatu yang dialami oleh siswa dan
aktivitas belajar merupakan sesuatu yang dapat diamati oleh guru. Aktivitas siswa
dapat dilihat dalam berbagai hal, antara lain saat siswa turut serta dalam
melaksanakan tugas belajarnya dan terlibat dalam pemecahan masalah. Siswa
yang aktif tidak segan bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak
memahami persoalan yang dihadapi, serta berusaha mencari berbagai informasi
yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Saat melakukan diskusi kelompok,
siswa juga mampu bekerja sama dan melaksanakan tugas kelompok sesuai
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petunjuk guru. Dengan selalu melatih kemampuan dirinya, siswa aktif mampu
menerapkan dan menggunakan apa yang diperolehnya untuk menyelesaikan
masalah atau persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari.
Peningkatan nilai APKG 1, 2 dan 3 dari siklus I ke siklus II pada tiap
pertemuannya menunjukkan performansi guru yang semakin meningkat pula.
Penilaian pada APKG 1 menunjukkan penguasaan kompetensi pedagogik guru
dalam menyusun RPP dan APKG 2 menunjukkan penguasaan kompetensi
profesional guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sedangkan APKG
3 menunjukkan penguasaan kompetensi kepribadian dan sosial guru dalam
berinteraksi dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain
yang terkait. Dengan meningkatnya nilai APKG 1, 2 dan 3 berarti meningkat pula
potensi guru untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan metode field
trip pada materi pelestarian alam terhadap siswa kelas 3 di SD Kaligayam 02
kecamatan Talang kabupaten Tegal adalah meningkatnya hasil belajar dan
aktivitas siswa serta performansi guru selama kegiatan pembelajaran. Secara garis
besar, implikasi hasil penelitian dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain:
4.2.2.1 Bagi Siswa
Pelaksanaan tindakan pembelajaran menggunakan metode field trip
memberikan pengalaman belajar yang baru bagi siswa kelas 3 SD. Siswa memiliki
kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya sebagai bahan
pembelajaran untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, pemahaman, dan
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keterampilan yang harus dikuasai dalam IPA. Karakteristik siswa SD yang aktif,
senang bergerak, senang bermain, kritis dan suka berpendapat dapat berkembang
dengan optimal melalui kegiatan field trip. Kegiatan pembelajaran yang
menyenangkan dan menantang bagi siswa tentu berimbas pada peningkatan hasil
belajar siswa. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan lingkungan alam sekitar
juga dapat meningkatkan kesadaran lingkungan pada diri siswa sehingga secara
ikhlas dapat melakukan tindakan-tindakan pelestarian alam dalam kehidupan
sehari-harinya. Dalam penerapan metode field trip diperlukan kesiapan siswa
meliputi kemandirian, rasa tanggung jawab, kerja sama, sikap kritis saat
melakukan pengamatan agar dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
petunjuk kegiatan.
4.2.2.2 Bagi Guru
Penerapan metode field trip dalam kegiatan pembelajaran menambah
khasanah pengetahuan bagi guru mengenai inovasi metode pembelajaran di luar
ruang kelas. Guru dapat terus mengembangkan kreativitas dan potensinya dalam
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Peningkatan
performansi guru dapat menjadi pertanda meningkatnya kualitas suatu
pembelajaran sebagai wujud penguasaan kompetensi pedagogik, profesional,
kepribadian, dan sosial seorang guru.
Dalam penerapan metode field trip guru perlu memahami betul langkahlangkah pelaksanaan pembelajaran dengan metode field trip dan berbagai
kesiapan lain meliputi penentuan lokasi field trip, melakukan survey lokasi field
trip, menghubungi pihak-pihak terkait seperti warga sekitar lokasi field trip,
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kepala sekolah, dan teman sejawat, membuat lembar petunjuk kegiatan field trip,
mengecek kelengkapan siswa dan peralatan yang harus dibawa selama field trip,
dan memeriksa lembar kerja siswa saat kegiatan field trip. Dengan demikian guru
dapat mengkondisikan siswa dalam kegiatan pembelajaran field trip dengan baik.
4.2.2.3 Bagi Sekolah
Peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa serta performansi guru juga
menjadi tolok ukur kualitas suatu sekolah. Melalui kegiatan field trip, masyarakat
dapat ikut memantau proses pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. Dengan
demikian sekolah merasa bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Sekolah perlu memberikan
kesempatan dan dukungan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran inovatif.
Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran field trip juga
dapat dipenuhi pihak sekolah sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan
pembelajaran tersebut.

BAB 5
PENUTUP
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan dapat

disimpulkan bahwa penerapan metode field trip dapat meningkatkan pembelajaran
IPA materi pelestarian alam pada siswa kelas 3 SD Negeri Kaligayam 02
kecamatan Talang kabupaten Tegal. Adapun peningkatan pembelajaran secara
rinci disimpulkan sebagai berikut:
(1) Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Nilai rata-rata kelas saat pelaksanaan pre test yang mencapai 60,11
meningkat pada hasil post test menjadi 72,74 dengan peningkatan ketuntasan
belajar klasikal dari 25,71% menjadi 77,14%. Selain itu, nilai rata-rata kelas pada
siklus I yang mencapai 71,74 meningkat pada siklus II menjadi 73,71 dengan
peningkatan ketuntasan belajar klasikal dari 59,05% menjadi 75,24%.
(2) Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa
Aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran pada siklus I yang
mencapai 77,34% meningkat pada siklus II menjadi 77,93% dan telah mencapai
kriteria aktivitas belajar sangat tinggi.
(3) Peningkatan Performansi Guru
Perolehan nilai performansi guru melalui APKG 1, 2 dan 3 telah
memenuhi indikator keberhasilan dengan perolehan nilai akhir pada siklus I
mencapai 81,25 meningkat pada siklus II menjadi 86,08.
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5.2

Saran
Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah

disajikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:
(1) Guru kelas 3 sekolah dasar hendaknya dapat menerapkan metode field trip
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar dan
aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi pelestarian alam.
(2) Guru kelas 3 sekolah dasar hendaknya termotivasi untuk melengkapi
penelitian ini dengan menggunakan inovasi metode dan media lain untuk
meningkatkan pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi pelestarian alam.
(3) Pihak sekolah hendaknya memberikan kesempatan, motivasi, sarana dan
prasarana bagi guru yang hendak melakukan inovasi pembelajaran baik
kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam maupun di luar ruang kelas.
(4) Praktisi pendidikan atau peneliti lain dapat menggunakan penelitian ini
sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan metode
pembelajaran yang berbeda sehingga diperoleh berbagai alternatif inovasi
metode pembelajaran.
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Lampiran 1
SILABUS PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

Alokasi Waktu

: 12 JP (12 x 35 menit)

Kompetensi
Dasar

Materi
Pokok

6.4
Mengidentifikasi
cara manusia
dalam
memelihara dan
melestarikan
alam di
lingkungan
sekitar

Pelestarian
dan
pemeliharaan
alam

Kegiatan Belajar

Indikator

o Siswa
mengidentifikasi caracara yang digunakan
manusia dalam
melestarikan alam
o Siswa mengumpulkan
gambar-gambat
lingkungan alam yang
baik dan lingkungan
alam yang rusak
o Siswa memberi
contoh perilaku yang
menunjukkan
kepedulian terhadap
lingkungan dan yang
merusak lingkungan
o Siswa menjelaskan
dampak perilaku
manusia terhadap
lingkungan

o Mengidentifikasi
cara-cara yang
digunakan
manusia dalam
melestarikan alam
o Mengumpulkan
gambar-gambar
lingkungan alam
yang baik dan
lingkungan alam
yang rusak
o Memberi contoh
perilaku yang
menunjukkan
kepedulian
terhadap
lingkungan dan
yang merusak
lingkungan
o Menjelaskan
dampak perilaku
manusia terhadap
lingkungan

Penilaian
Teknik
- Tes
- Non tes
Bentuk Tes
- Tulis
- Lisan
- Pengamatan
- Penialaian
hasil karya

Sumber /
Bahan Alat
Sumber
IPA, media
cetak &
elektronik,
ensiklopedia
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Lampiran 2
Daftar Nilai Tes Formatif Materi Pelestarian Alam
SD Kaligayam 02 Tahun Ajaran 2010 / 2011
No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

No

Nama Siswa

Nilai

Keterangan

1

Linda Rizki A

66

Hasil remidi

23

M Rizqi R

65

Hasil remidi

2

Adhi Eko Pratopo

70

24

M Rumam Zulfa

65

Hasil remidi

3

Ahmad Rifai

80

25

M Bagir Habibi

80

4

Alesandro

58

26

Moh.Andreansyah

78

5

Bayu Prayogi

80

27

Moh. Fajar Arafat

65

6

Brilian Artifia P

65

28

Moh. Bagir N

70

7

Baskara Adi M

82

29

Najmi Romadona

70

8

Dias Pramudita

65

30

Naelul Widad

80

9

Daffa Setiawan S

87

31

Nur Rofika

75

10

Fahmi Soleh

75

32

Nabila Huda

65

Hasil remidi

11

Furotul Aeni

67

Hasil remidi

33

Rista Izza N

66

Hasil remidi

12

Jihan Safira

65

Hasil remidi

34

Rendi Handoyo

65

Hasil remidi

13

Kholifatunnisa

67

Hasil remidi

35

Reinajeng Putri A

65

Hasil remidi

14

Leli Suryani

65

Hasil remidi

36

Risma Afiyata R

75

15

M Nur Sofari

72

37

Roca Rosa F

78

16

M Ardan K

75

38

Syifaul Janah

78

17

M Ikhromudin

73

39

Sabrina Salwa N

67

Hasil remidi

18

M Khanif M

72

40

Sepul Fajar Fatoni

63

Hasil remidi

19

M Fatah Yasin

56

Tinggal kelas

41

Syahrial Diva D

63

Hasil remidi

20

M Arya I

67

Hasil remidi

42

Yuni Rosyani

65

Hasil remidi

21

Maulida Syabani

78

43

Adelia Indah R

67

Hasil remidi

22

Ma’rifat

76

44

Moh. Sahlan A

70

Tinggal kelas
Hasil remidi
Hasil remidi

Hasil remidi

Kaligayam, April 2012
Mengetahui
Kepala SD Kaligayam 02

Guru Kelas 3

Drs. Moh. Yakobi

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

NIP 195612291981041001

NIP 195405181980122002
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Lampiran 3
INSTRUMEN PENILAIAN PRE TEST DAN POST TEST
Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Kelas / Semester

:3/2

Mata Pelajaran

: IPA

Materi Pokok

: Pelestarian Alam

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang
paling tepat!
1. Bagian tubuh kambing yang dimanfaatkan manusia dan memiliki harga jual
yang tinggi yaitu ....
a. daging

c. kulit

b. susu

d. kotoran

2. Berikut ini hewan yang habitat hidupnya di lingkungan persawahan yaitu ....
a. katak

c. ayam

b. kelinci

d. kucing

3. Selain dimanfaatkan dagingnya, kotoran hewan ternak juga dimanfaatkan
sebagai ....
a. campuran limbah organik

c. bahan pupuk urea

b. bahan pupuk kompos

d. tempat tumbuh tanaman

4. Para petani membiarkan ular hidup di sawahnya karena dapat dimanfaatkan
untuk ....
a. hewan peliharaan

c. menyuburkan tanah

b. keanekaragaman hewan

d. membasmi hama tikus

5. Untuk pengairan sawahnya, petani dapat memanfaatkan air yang berasal dari
....
a. pompa air milik warga
b. Perusahaan Air Minum (PAM)
c. aliran air sungai
d. aliran air laut
6. Tanah liat dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan ....
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a. bangunan

c. kosmetik

b. kerajinan tangan

d. mainan

7. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya sebagai bahan bangunan
yakni ....
a. bambu

c. cemara

b. tebu

d. palm

8. Hewan yang dimanfaatkan tenaganya oleh para petani untuk menarik alat
pembajak sawah tradisional yaitu ....
a. kuda

c. keledai

b. kambing

d. kerbau

9. Bahan-bahan

alam

yang

dimanfaatkan

manusia

untuk

memenuhi

kebutuhannya disebut ....
a. sumber daya bumi

c. sumber daya alam

b. sumber daya tumbuhan

d. sumber daya manusia

10. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni ....
a. hewan, tumbuhan dan benda tak hidup
b. hewan, tumbuhan dan benda hidup
c. manusia, benda hidup dan benda tak hidup
d. manusia, hewan dan tumbuhan
11. Ilalang termasuk sumber daya alam jenis ....
a. alami

c. tumbuhan

b. hewan

d. benda tak hidup

12. Sumber daya alam berupa benda tak hidup yang mudah kita temukan di
daerah persawahan yakni ....
a. abu gosok

c. pasir hitam

b. tanah liat

d. batu kapur

13. Bagaimanakah ciri-ciri air sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak
turbin pembangkit listrik?
a. Air sungai jernih

c. Arus air deras

b. Arus air tenang

d. Sungai cukup lebar

14. Udara juga termasuk sumber daya alam jenis ....
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a. hewan

c. benda hidup

b. tumbuhan

d. benda tak hidup

15. Keju merupakan makanan olahan yang berasal dari sumber daya alam jenis ....
a. hewan

c. benda hidup

b. tumbuhan

d. benda tak hidup

16. Bahan pembuat kerajinan tangan pada gambar di bawah memanfaatkan
sumber daya alam jenis ....

a. benda hidup

c. barang tambang

b. benda tak hidup

d. dapat diperbarui

17. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua sifat,
yaitu ....
a. hewan dan tumbuhan
b. hayati dan non hayati
c. benda hidup dan benda tak hidup
d. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui
18. Sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang
relatif singkat disebut sumber daya alam ....
a. alami

c. dapat diperbarui

b. buatan

d. tidak dapat diperbarui

19. Contoh barang tambang yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui antara lain ....
a. minyak bumi, emas, batu bara

c. mutiara, minyak bumi, emas

b. batu bara, tanah liat, intan

d. tanah liat, batu bara, kertas

20. Persawahan termasuk contoh sumber daya alam yang bersifat ....
a. buatan

c. dapat diperbarui

b. tumbuhan

d. tidak dapat diperbarui
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21. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibentuk kembali oleh
alam dalam waktu yang relatif ....
a. singkat

c. sedang

b. lama

d. sebentar

22. Berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ....
a. batu

c. air

b. pasir

d. angin

23. Ibu tidak lagi dapat memasak menggunakan kompor minyak tanah karena
pasokan minyak tanah semakin sedikit. Hal ini menunjukkan minyak tanah
termasuk sumber daya alam ....
a. alami

c. dapat diperbarui

b. buatan

d. tidak dapat diperbarui

24. Meski telah digunakan untuk mengairi sawah, air sungai tidak cepat habis
karena ....
a. terdapat sumber air yang lain
b. air sungai pasti bermuara ke pantai
c. mengalami siklus air berupa turunnya hujan
d. air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah
25. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa kita temukan di
lingkungan persawahan, antara lain ....
a. padi, kerbau, air

c. ular, padi, plastik

b. batu bata, kelapa, katak

d. belalang, jagung, besi

26. Sungai biasa dimanfaatkan masyarakat di daerah Kalimantan sebagai ....
a. tempat rekreasi

c. sarana komunikasi

b. sarana transportasi

d. tempat pembuangan sampah

27. Sehat atau tidaknya air sungai dapat dibedakan dari ....
a. kejernihan warna air

c. lebarnya sungai

b. derasnya aliran air

d. volume air

28. Air sungai yang memiliki aroma tidak sedap dapat diartikan air tersebut ....
a. baik

c. tidak sehat

b. sehat

d. aman dikonsumsi
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29. Banyaknya sampah rumah tangga pada aliran sungai dapat menyebabkan
berbagai hal, antara lain ....
a. menyumbat aliran sungai

c. mengurangi volume air

b. memperlancar aliran sungai

d. memperlebar sungai

30. Banyaknya ikan yang mati di suatu sungai menandakan air sungai tersebut ....
a. aman

c. sehat

b. tercemar

d. terlindungi

31. Siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan sungai?
a. Kepala desa

c. Seluruh warga desa

b. Pamong desa

d. Petugas kebersihan desa

32. Mengapa kita tidak boleh meminum air yang tidak sehat?
a. Dapat mengakibatkan diare

c. Harganya murah

b. Rasanya tidak enak

d. Susah memasaknya

33. Mengapa sungai yang dipenuhi sampah harus dibersihkan?
a. Dapat menyebabkan tanah longsor

c. Merusak citra desa

b. Dapat menyebabkan banjir

d. Sebagai kegiatan warga desa

34. Sesuatu yang mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan yang
disebabkan oleh alam disebut ....
a. bencana alam

c. sumber daya alam

b. fenomena alam

d. kelestarian alam

35. Berikut contoh kerusakan atau bencana alam ....
a. hujan

c. angin

b. banjir

d. mendung

36. Tindakan Amir yang ditunjukkan seperti pada gambar berikut dapat
mencemari ....
a. batuan

c. udara

b. tanah

d. air

37. Kerusakan alam yang mungkin terjadi akibat gunung berapi yang meletus
antara lain ....
a. tumbuhan dan hewan banyak yang mati
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b. harta benda banyak yang hanyut
c. tanah longsor atau amblas
d. merusak kesuburan tanah
38. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan
karena ....
a. mengubah rasa air

c. membunuh benih ikan

b. menimbulkan bau

d. mencemari udara sekitar

39. Pembasmian hama tikus di sawah yang bersifat merusak lingkungan jika
menggunakan ....
a. ular sebagai pemangsa tikus

c. perangkap tikus

b. pestisida atau zat kimia lain

d. perladangan berpindah

40. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena ....
a. mencemari tanaman lain

c. dapat merusak kesuburan tanah

b. menambah biaya produksi

d. tanaman subur dengan sendirinya

41. Beberapa jenis hewan langka yang dilindungi terancam punah disebabkan ....
a. adanya bencana alam

c. banyaknya hewan pemangsa

b. susah berkembangbiak

d. perburuan liar oleh manusia

42. Keutuhan atau ketidakrusakan sumber daya alam disebut juga sebagai ....
a. kelestarian alam

c. ketahanan alam

b. keawetan alam

d. kerusakan alam

43. Penanaman kembali hutan yang telah gundul disebut ....
a. sengkedan

c. reboisasi

b. terasering

d. abrasi

44. Kamu bisa menemukan sengkedan banyak dibuat di daerah ....
a. pedesaan

c. pantai

b. perbukitan

d. perkotaan

45. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dapat dilakukan
dengan cara ....
a. penebangan pohon

c. penanaman secara terus menerus

b. penyiraman setiap hari

d. pengolahan dan pemupukan tanah
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46. Pemerintah

mengeluarkan

Undang-Undang

Perlindungan

Hewan

dan

Tumbuhan Langka bertujuan untuk ....
a. melengkapi Undang-Undang yang ada
b. mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka
c. mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan langka
d. mengijinkan perburuan hewan dan tumbuhan langka
47. Suaka margasatwa adalah usaha untuk melindungi jenis ... tertentu agar tidak
punah.
a. hewan langka

c. fosil langka

b. tumbuhan langka

d. benda langka

48. Mengapa kita perlu menghemat penggunaan bahan bakar dari minyak bumi?
a. dapat diperbarui

c. persediaannya terbatas

b. persediaannya melimpah

d. dapat diperoleh dengan mudah

49. Tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian alam adalah ....
a. membuang sampah ke tepi sungai

c. menebang pohon di hutan

b. memburu hewan-hewan langka

d. menanam banyak pohon

50. Kita dapat ikut menghemat penggunaan air demi kelestarian alam dengan cara
berikut ....
a. membilas pakaian dengan air sebanyak mungkin
b. hanya menggunakan air sesuai kebutuhan
c. membiarkan kran air terbuka saat mandi
d. menyiram tanaman saat musim hujan
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Lampiran 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 1 PERTEMUAN 1
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Rupa
9. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam semesta.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA: 6.4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
SBK: 9.1.Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam
sekitar.
III. INDIKATOR
IPA

: Menjelaskan kegunaan sumber daya alam.

SBK : Menggambar bebas objek yang pernah dilihat atau dialami mengenai
alam sekitar.
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Melalui kegiatan field trip, siswa dapat mengamati kenampakan alam di
lingkungan sekitarnya.
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• Dengan menggunakan petunjuk kegiatan field trip, siswa dapat mengikuti
pembelajaran di luar ruang kelas dengan tertib.
• Setelah melalukan field trip, siswa dapat mendeskripsikan contoh-contoh
pemanfaatan atau kegunaan tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup oleh
manusia untuk berbagai hal.
SBK :
• Melalui kegiatan field trip, siswa dapat menggambar bebas objek yang
pernah dilihat atau dialami mengenai alam sekitar.
• Setelah melakukan kegiatan field trip, siswa dapat memilih gambar hewan
dan tumbuhan yang sesuai dengan tempat hidupnya.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Gambar bebas.
VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Kerja kelompok
4. Tanya jawab
5. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
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3. Melakukan presensi kelas.
4. Apersepsi: guru mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan
lingkungan alam sekitar siswa.
5. Guru menyiapkan 8 kelompok yang telah dibuat sebelumnya, terdiri dari
5 kelompok dengan anggota 4 siswa dan 3 kelompok dengan anggota 5
siswa.
B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (20 menit)
a. Guru memberikan penjelasan berkaitan kegiatan field trip yang
hendak dilakukan yaitu melakukan perjalanan lintas alam ke
persawahan dan perkebunan warga sekitar untuk mengidentifikasi
pemanfaatan alam oleh manusia guna memenuhi kebutuhan
hidupnya.
b. Guru memberikan lembar petunjuk kegiatan untuk siswa selama
melakukan field trip.
c. Guru melakukan pengarahan kepada ketua masing-masing kelompok
agar dapat mengontrol anggota kelompoknya selama melakukan
kegiatan field trip.
d. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti sebelum
melakukan kegiatan field trip.
2. Elaborasi (100 menit)
a. Siswa dan guru melakukan kegiatan field trip yaitu perjalanan lintas
alam ke persawahan dan perkebunan yang terletak di sekitar
lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi pemanfaatan alam oleh
manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Secara kelompok siswa mengamati dan menemukan sendiri jawaban
dari lembar kerja siswa yang harus diisi yaitu mengenai pemanfaatan
hewan, tumbuhan dan benda tak hidup yang dimanfaatkan manusia
untuk berbagai keperluan.
c. Secara individu, siswa menggambar bebas salah satu objek dari
lingkungan yang diamati saat melakukan field trip.
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3. Konfirmasi (15 menit)
a. Guru melakukan pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas siswa
selama kegiatan field trip.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (20 menit)
1. Siswa dan guru kembali ke dalam ruang kelas.
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
3. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai pemanfaatan hewan,
tumbuhan dan benda tak hidup oleh manusia untuk berbagai keperluan.
4. Siswa mengerjakan soal tes formatif 1.
5. Guru melakukan evaluasi.
6. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas mengamati pemanfaatan
hewan, tumbuhan dan benda tak hidup oleh manusia di lingkungan
sekitar rumah siswa.
7. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar, berupa persawahan dan perkebunan milik
warga sekitar.
2. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
3. Lembar petunjuk kegiatan field trip.
IX. PENILAIAN
A. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
B. Bentuk :
1. Tes objektif berupa tes formatif.
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa.

__________________________________________________________________
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Tegal, 11 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 1 Pertemuan 1
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 100 menit

A. Petunjuk Kegiatan Field Trip
Kita akan melakukan perjalanan lintas alam ke lingkungan sekitar sekolah
yaitu persawahan dan perkebunan milik warga sekitar. Kegiatan perjalanan ini
disebut field trip. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dikerjakan
pada kegiatan field trip ini, antara lain sebagai berikut:
1. Perhatikan teman-teman satu kelompokmu, pastikan kalian tidak terpisah
saat melakukan kegiatan field trip.
2. Berhati-hatilah saat berada di lingkungan persawahan dan perkebunan
milik warga sekitar.
3. Perhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan persawahan dan
perkebunan tersebut, baik yang kamu lihat di depan, di belakang, di
samping, di atas, bahkan mungkin yang terinjak olehmu.
4. Kamu akan melihat dan menemukan berbagai benda hidup dan benda
tidak hidup yang dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal baik
secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu saja.
5. Kamu dapat melakukan tanya jawab dengan warga sekitar mengenai
kegunaan dan manfaat dari beberapa benda yang belum kamu ketahui.
6. Catatlah sebanyak mungkin benda hidup dan benda tidak hidup yang kamu
temukan selama kegiatan field trip beserta manfaatnya bagi kehidupan
manusia, pada tabel kerja kegiatan field trip.
7. Setelah mengisi tabel secara berkelompok, secara individu siswa dapat
memilih berbagai objek dari lingkungan sekitar berupa alam sekitar,
hewan atau tumbuhan, untuk dibuat pola rancangan gambar imajinatifnya.
8. Laporkan pada guru jika semua tugas telah selesai dikerjakan dengan baik.
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9. Kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan di dalam ruang kelas kembali
sesuai petunjuk gurumu.
B. Tugas Kelompok (IPA)
Berdasarkan pengamatan yang telah kamu lakukan pada kegiatan field
trip, lengkapi tabel berikut dengan berbagai nama benda hidup dan benda
tidak hidup yang kamu temukan beserta kegunaan atau manfaatnya bagi
kehidupan manusia. Lengkapi pula identitas kelompokmu!
Tabel Kerja Kegiatan Field Trip
No

Nama Benda

Manfaat

Nama Kelompok

:

Nama anggota kelompok

:

C. Tugas Individu (SBK)
Petunjuk kerja menggambar bebas:
1. Siapkan perlengkapan menggambarmu.
2. Pilihlah salah satu objek yang kamu amati dari lingkungan persawahan
saat kegiatan field trip.
3. Gambarlah objek yang telah kamu pilih pada buku gambar masingmasing!

108

KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 1 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi
Dasar

Indikator Soal
− Mengidentifikasi

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

Pilihan C1

1

ganda

8

melestarikan alam − Mengidentifikasi habitat

Pilihan C1

4

di lingkungan

ganda

Mengidentifikasi
cara manusia

pemanfaatan alam untuk

dalam

memenuhi kebutuhan

memelihara dan

hidup manusia

sekitar

makhluk hidup
− Memperkirakan
pemanfaatan hewan

Pilihan C2

2

ganda

5
10

pada bagian tertentu
− Memperkirakan
pemanfaatan tumbuhan

Pilihan C2

3

ganda

9

Pilihan C3

6

ganda

7

pada bagian tertentu
− Menghubungkan
perilaku manusia dalam
memanfaatkan alam.
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PENILAIAN
Tes Formatif 1 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Bahan makanan umumnya berasal dari ....
a. tanah

c. hutan

b. tumbuhan

d. pasar

2. Bagian tubuh kambing yang dimanfaatkan manusia dan memiliki harga jual
yang tinggi yaitu ....
a. daging

c. kulit

b. susu

d. kotoran

3. Bagian tumbuhan yang paling sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan
makanan adalah ....
a. batang

c. buah

b. akar

d. bunga

4. Berikut ini hewan yang habitat hidupnya di lingkungan persawahan yaitu ....
a. katak

c. ayam

b. kelinci

d. kucing

5. Selain dimanfaatkan dagingnya, kotoran hewan ternak juga dimanfaatkan
sebagai ....
a. campuran limbah organik

c. bahan pupuk urea

b. bahan pupuk kompos

d. tempat tumbuh tanaman

6. Para petani membiarkan ular hidup di sawahnya karena dapat dimanfaatkan
untuk ....
a. hewan peliharaan

c. menyuburkan tanah

b. keanekaragaman hewan

d. membasmi hama tikus

7. Untuk pengairan sawahnya, petani dapat memanfaatkan air yang berasal dari
....
a. pompa air milik warga
b. Perusahaan Air Minum (PAM)
c. aliran air sungai
d. aliran air laut
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8. Tanah liat dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan ....
a. bangunan

c. kosmetik

b. kerajinan tangan

d. mainan

9. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan batangnya sebagai bahan bangunan
yakni ....
a. bambu

c. cemara

b. tebu

d. palm

10. Hewan yang dimanfaatkan tenaganya oleh para petani untuk menarik alat
pembajak sawah tradisional yaitu ....
a. kuda

c. keledai

b. kambing

d. kerbau

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 1 (IPA)
1. b
2. a
3. c
4. a
5. b
6. d
7. c
8. b
9. a
10. d
Penilaian tes formatif
1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
2. Skor perolehan maksimal 10.
3. Nilai akhir (NA) siswa =
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 1 PERTEMUAN 2
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Rupa
9. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam semesta.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA: 6.4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
SBK: 9.1.Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam
sekitar.
III. INDIKATOR
IPA

: Mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam berupa hewan,
tumbuhan, dan benda tak hidup.

SBK

: Merancang sketsa gambar imajinatif tentang alam sekitar, hewan dan
tumbuhan.

IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Melalui penjelasan guru, siswa dapat mendefinisikan pengertian sumber
daya alam.

112

• Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membedakan sumber daya alam
berdasarkan jenis yaitu berupa hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup.
• Melalui penugasan, siswa dapat membuat daftar sumber daya alam
berdasarkan jenis yaitu berupa hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup.
SBK :
• Setelah melakukan kegiatan field trip, siswa dapat membuat sketsa gambar
imajinatif tentang alam sekitar, hewan dan tumbuhan.
• Melalui penugasan, siswa dapat membuat sketsa gambar sumber daya
alam yang terdapat pada berbagai lingkungan alam.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Gambar bebas.
VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Kerja kelompok
4. Tanya jawab
5. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
3. Melakukan presensi kelas.
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4. Apersepsi: guru mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan
kegiatan field trip yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya.
B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (35 menit)
a. Siswa menunjukkan gambar bebas mengenai alam sekitar, hewan
dan tumbuhan.
b. Siswa menyebutkan manfaat hewan, tumbuhan dan benda tak hidup
lainnya yang diamati saat field trip bagi kehidupan manusia.
c. Berdasarkan kegiatan field trip yang telah dilakukan, guru
merumuskan pengertian sumber daya alam dan jenis-jenis sumber
daya alam berupa hewan, tumbuhan dan benda tak hidup.
2. Elaborasi (70 menit)
a. Siswa melakukan diskusi kelompok menggolongkan berbagai jenis
sumber daya alam berupa hewan, tumbuhan dan benda tak hidup
yang diamati saat kegiatan field trip.
b. Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok.
c. Secara individu siswa membuat sketsa gambar imajinatif mengenai
alam sekitar antara lain terdapat gambar hewan, tumbuhan, dan
benda tidak hidup.
d. Siswa melaporkan hasil diskusi kelompok.
3. Konfirmasi (20 menit)
a. Guru mengomentari hasil diskusi kelompok.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
guru memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (30 menit)
1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
2. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai pengertian dan jenisjenis sumber daya alam berupa hewan, tumbuhan dan benda tak hidup.
3. Siswa mengerjakan soal tes formatif 2.
4. Guru melakukan evaluasi.
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5. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas bagi siswa untuk mencari
gambar-gambar berbagai jenis sumber daya alam dari berbagai sumber
media massa seperti dari artikel majalah, koran atau media lainnya.
6. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar.
2. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
IX. PENILAIAN
A. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
B. Bentuk :
1. Tes objektif berupa tes formatif.
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa.
__________________________________________________________________
Tegal, 16 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 1 Pertemuan 2
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 30 menit

A. Pengelompokkan Jenis Sumber Daya Alam (IPA)
Sumber daya alam meliputi tumbuhan, hewan, dan benda tidak hidup.
Berdasarkan pengamatan dan penemuan berbagai sumber daya alam saat
kegiatan field trip, golongkan berbagai contoh sumber daya alam tersebut
berupa hewan, tumbuhan dan benda tak hidup pada tabel di bawah ini!
Kerjakan bersama teman sekelompok dan jangan lupa lengkapi identitasnya!
No
1

Jenis Sumber

Contoh

Daya Alam
Tumbuhan

Kegunaan

a.
b.
c.
d.

2

Hewan

a.
b.
c.
d.

3

Benda tak hidup

a.
b.
c.

B. Sketsa Gambar Imajinatif (SBK)
Petunjuk kerja menggambar bebas:
1. Siapkan perlengkapan menggambarmu.
2. Gambarlah sebuah sketsa alam yang mengandung unsur sumber daya alam
seperti hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup.
3. Kerjakan pada buku gambar masing-masing!
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 2 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi Dasar
6.4. Mengidentifikasi

Indikator Soal
− Mendefinisikan

cara manusia dalam

pengertian sumber daya

memelihara dan

alam (SDA)

melestarikan alam di

− Membedakan jenis SDA

lingkungan sekitar

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

Pilihan C1

1

ganda
Pilihan C2

2

ganda
− Mengidentifikasi SDA
jenis tumbuhan
− Mengidentifikasi SDA
jenis hewan
− Mengidentifikasi SDA
jenis benda tak hidup
− Menunjukkan
pemanfaatan SDA
dalam kehidupan seharihari

Pilihan C1

3, 7

ganda
Pilihan C1

6, 9

ganda
Pilihan C1

4, 8

ganda
Pilihan C3
ganda

5, 10
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PENILAIAN
Tes Formatif 2 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Bahan-bahan

alam

yang

dimanfaatkan

manusia

untuk

memenuhi

kebutuhannya disebut ....
a. sumber daya bumi

c. sumber daya alam

b. sumber daya tumbuhan

d. sumber daya manusia

2. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yakni ....
a. hewan, tumbuhan dan benda tak hidup
b. hewan, tumbuhan dan benda hidup
c. manusia, benda hidup dan benda tak hidup
d. manusia, hewan dan tumbuhan
3. Ilalang termasuk sumber daya alam jenis ....
a. alami

c. tumbuhan

b. hewan

d. benda tak hidup

4. Sumber daya alam berupa benda tak hidup yang mudah kita temukan di
daerah persawahan yakni ....
a. abu gosok

c. pasir hitam

b. tanah liat

d. batu kapur

5. Bagaimanakah ciri-ciri air sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak
turbin pembangkit listrik?
a. Air sungai jernih

c. Arus air deras

b. Arus air tenang

d. Sungai cukup lebar

6. Yang termasuk hama tanaman padi yaitu ....
a. burung

c. ular

b. belalang

d. tikus

7. Jenis tumbuhan yang sering ditanam petani pada musim kemarau yakni ....
a. palawija

c. jagung

b. kelapa

d. padi

8. Udara juga termasuk sumber daya alam jenis ....
a. hewan

c. benda hidup
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b. tumbuhan

d. benda tak hidup

9. Keju merupakan makanan olahan yang berasal dari sumber daya alam jenis ....
a. hewan

c. benda hidup

b. tumbuhan

d. benda tak hidup

10. Bahan pembuat kerajinan tangan pada gambar di bawah memanfaatkan
sumber daya alam jenis ....

a. benda hidup

c. barang tambang

b. benda tak hidup

d. dapat diperbarui

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 2 (IPA)
1. c
2. a
3. c
4. b
5. c
6. d
7. a
8. d
9. a
10. b

Penilaian tes formatif
Tes Formatif 2 (IPA)
4. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
5. Skor perolehan maksimal 10.
6. Nilai akhir (NA) siswa =
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 1 PERTEMUAN 3
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Rupa
9. Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam semesta.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA: 6.4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
SBK: 9.1.Mengekspresikan diri melalui gambar imajinatif mengenai alam
sekitar.
III. INDIKATOR
IPA: Mengidentifikasi sifat-sifat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan
tidak dapat diperbarui.
SBK: Membuat gambar imajinatif tentang alam sekitar, hewan atau tumbuhan.
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan dua sifat
sumber daya alam yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
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• Dengan melihat berbagai gambar sumber daya alam, siswa dapat
membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui.
• Melalui penugasan, siswa dapat membuat daftar sumber daya alam yang
dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
SBK :
• Setelah melihat berbagai contoh gambar sumber daya alam, siswa dapat
memilih warna yang sesuai untuk menyempurnakan gambar imajinatif
tentang alam sekitar, hewan dan tumbuhan.
• Melalui penugasan, siswa dapat membuat gambar imajinatif tentang alam
sekitar, hewan dan tumbuhan.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Gambar bebas.
VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Tanya jawab
4. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
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3. Melakukan presensi kelas.
4. Apersepsi: guru meminta siswa menunjukkan tugas pertemuan
sebelumnya berupa gambar berbagai jenis sumber daya alam.
B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (20 menit)
a. Guru menunjukkan gambar berbagai jenis sumber daya alam.
b. Guru meminta siswa menyebutkan nama berbagai jenis sumber daya
alam berdasarkan gambar.
c. Guru menjelaskan pengelompokkan sifat sumber daya alam
berdasarkan kelestariannya, yaitu sumber daya alam yang dapat
diperbarui dan tidak dapat diperbarui.
2. Elaborasi (80 menit)
a. Siswa diminta menyebutkan berbagai contoh sumber daya alam lain
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
b. Secara individu, siswa diberi tugas mengelompokkan berbagai
sumber daya alam menurut sumber daya alam yang dapat diperbarui
dan yang tidak dapat diperbarui serta manfaatnya bagi kehidupan
manusia.
c. Berdasar gambar yang ditunjukkan guru, siswa memberi warna yang
sesuai untuk sketsa gambar imajinatif mengenai alam sekitar
sehingga menjadi gambar imajinatif yang sempurna.
d. Siswa menunjukkan hasil gambar imajinatif mengenai alam sekitar.
3. Konfirmasi (20 menit)
a. Guru membahas hasil pekerjaan siswa mengenai pengelompokkan
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui,
serta manfaatnya bagi kehidupan manusia.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
guru memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (35 menit)
1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
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2. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai pengelompokkan
sumber daya alam yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan
tidak dapat diperbarui, serta manfaatnya bagi kehidupan manusia.
3. Siswa mengerjakan soal tes formatif 3.
4. Guru melakukan evaluasi.
5. Guru memberikan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tes formatif.
Bagi siswa yang sudah tuntas dapat mempelajari materi selanjutnya, dan
bagi siswa yang belum tuntas harus mengulang mempelajari materi ini
terutama pada bagian yang belum dikuasai.
6. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar.
2. Berbagai gambar sumber daya alam.
3. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
IX. PENILAIAN
A. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
B. Bentuk :
1. Tes objektif berupa tes formatif.
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa.
__________________________________________________________________
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Tegal, 18 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 1 Pertemuan 3
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 30 menit

A. Sifat Sumber Daya Alam (IPA)
Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam juga dapat dibedakan
menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat
diperbarui. Kelompokkan berbagai contoh sumber daya alam berdasarkan
kelestariannya pada tabel berikut! Kerjakan lembar kerja ini secara individu
dan jangan lupa lengkapi identitasnya!
No

Sumber Daya
Alam

1

Dapat diperbarui

2

Tidak dapat

Contoh

Kegunaan

diperbarui

B. Menyempurnakan Sketsa Gambar Imajinatif (SBK)
Petunjuk kerja menggambar bebas:
1. Siapkan sketsa gambar imajinatif tentang alam sekitar yang telah dibuat
sebelumnya!
2. Siapkan perlengkapan menggambarmu.
3. Warnailah objek gambar hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup yang
telah kamu buat tersebut!
4. Sempurnakan gambar dengan memberi warna latar belakang pada gambar
imajinatifmu!
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 3 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

6.4.Mengidentifikasi − Membedakan jenis

Pilihan C2

cara manusia dalam

Sumber Daya Alam

ganda

memelihara dan

(SDA) berdasarkan

melestarikan alam di

kelestariannya

lingkungan sekitar

− Mendefinisikan sifat
SDA yang dapat

Pilihan C1

1

2, 5

ganda

diperbarui dan tidak
dapat diperbarui
− Mengidentifikasi SDA
yang dapat diperbarui
− Mengidentifikasi SDA
yang tidak dapat

Pilihan C1

4, 6,

ganda

9

Pilihan C1

3, 10

ganda

diperbarui
− Menunjukkan sifat
SDA untuk memenuhi
kebutuhan manusia
dalam kehidupan
sehari-hari

Pilihan C3
ganda

7, 8
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PENILAIAN
Tes Formatif 3 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua sifat,
yaitu ....
a. hewan dan tumbuhan
b. hayati dan non hayati
c. benda hidup dan benda tak hidup
d. dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui
2. Sumber daya alam yang dapat dibentuk kembali oleh alam dalam waktu yang
relatif singkat disebut sumber daya alam ....
a. alami

c. dapat diperbarui

b. buatan

d. tidak dapat diperbarui

3. Contoh barang tambang yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui antara lain ....
a. minyak bumi, emas, batu bara

c. mutiara, minyak bumi, emas

b. batu bara, tanah liat, intan

d. tanah liat, batu bara, kertas

4. Persawahan termasuk contoh sumber daya alam yang bersifat ....
a. buatan

c. dapat diperbarui

b. tumbuhan

d. tidak dapat diperbarui

5. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibentuk kembali oleh
alam dalam waktu yang relatif ....
a. singkat

c. sedang

b. lama

d. sebentar

6. Berikut contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ....
a. batu

c. air

b. pasir

d. angin

7. Ibu tidak lagi dapat memasak menggunakan kompor minyak tanah karena
pasokan minyak tanah semakin sedikit. Hal ini menunjukkan minyak tanah
termasuk sumber daya alam ....
a. alami

c. dapat diperbarui
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b. buatan

d. tidak dapat diperbarui

8. Meski telah digunakan untuk mengairi sawah, air sungai tidak cepat habis
karena ....
a. terdapat sumber air yang lain
b. air sungai pasti bermuara ke pantai
c. mengalami siklus air berupa turunnya hujan
d. air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah
9. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui bisa kita temukan di
lingkungan persawahan, antara lain ....
a. padi, kerbau, air

c. ular, padi, plastik

b. batu bata, kelapa, katak

d. belalang, jagung, besi

10. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan yaitu ....
a. oli

c. batu bata

b. aspal

d. minyak bumi

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 3 (IPA)
1. d

6. c

2. c

7. d

3. a

8. c

4. c

9. a

5. b

10. d

Penilaian tes formatif
Tes Formatif 3 (IPA)
1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
2. Skor perolehan maksimal 10.
3. Nilai akhir (NA) siswa =
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Lampiran 5
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 2 PERTEMUAN 1
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Musik
11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA: 6.4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
SBK: 11.1. Memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan alat musik ritmis
sederhana.
III. INDIKATOR
IPA: Mengidentifikasi lingkungan alam yang baik dan lingkungan alam yang
rusak.
SBK: Memperagakan berbagai cara memainkan alat musik ritmis.
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi
lingkungan alam yang baik dan lingkungan alam yang rusak.
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• Melalui kegiatan field trip, siswa dapat mengamati lingkungan alam di
sekitarnya.
• Dengan menggunakan petunjuk kegiatan field trip, siswa dapat mengikuti
pembelajaran di luar ruang kelas dengan tertib.
• Setelah melalukan field trip, siswa dapat membuat laporan pengamatan
mengenai lingkungan alam di sekitarnya.
SBK :
• Melalui kegiatan field trip, siswa dapat mengidentifikasi alat musik
sederhana dari bahan daur ulang.
• Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mendefinisikan
pengertian alat musik ritmis.
• Melalui penugasan, siswa dapat memperagakan berbagai cara memainkan
alat musik rimis.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Ansambel dengan alat musik sederhana.
VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Kerja kelompok
4. Tanya jawab
5. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
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A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
3. Melakukan presensi kelas.
4. Apersepsi: guru mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan
lingkungan alam yang baik dan lingkungan alam yang rusak pada
lingkungan sekitar siswa.
5. Guru menyiapkan 8 kelompok yang telah dibuat sebelumnya, terdiri dari
5 kelompok dengan anggota 4 siswa dan 3 kelompok dengan anggota 5
siswa.
B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (20 menit)
a. Guru menjelaskan materi pengantar mengenai lingkungan alam yang
baik dan lingkungan alam yang rusak.
b. Guru memberikan penjelasan berkaitan kegiatan field trip yang
hendak dilakukan yaitu melakukan perjalanan lintas alam ke sekitar
sungai untuk mengidentifikasi keadaan air sungai dan sekitarnya.
c. Guru memberikan lembar petunjuk kegiatan untuk siswa selama
melakukan field trip.
d. Guru melakukan pengarahan kepada ketua masing-masing kelompok
agar dapat mengontrol anggota kelompoknya selama melakukan
kegiatan field trip.
e. Siswa menanyakan hal-hal yang belum dimengerti sebelum
melakukan kegiatan field trip.
2. Elaborasi (100 menit)
a. Siswa dan guru melakukan kegiatan field trip yaitu perjalanan lintas
alam ke sungai yang terletak di perbatasan desa Kaligayam dan desa
Bandasari untuk mengidentifikasi keadaan air sungai dan sekitarnya.
b. Secara kelompok siswa mengamati dan menemukan sendiri jawaban
dari lembar kerja siswa yang harus diisi yaitu mengenai keadaan air
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sungai yang mencerminkan jenis lingkungan alam yang telah
tercemar atau rusak.
c. Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai alat musik ritmis.
d. Guru menunjukkan alat musik ritmis dari bahan daur ulang seperti
marakas dari botol bekas, tamborin dari bekas tutup botol minuman
soda, dan gendang dari kaleng bekas.
e. Siswa diminta mengidentifikasi bahan-bahan daur ulang yang dapat
digunakan untuk membuat alat musik sederhana.
f. Siswa menyerahkan laporan hasil kegiatan field trip mengenai
pengamatan terhadap lingkungan sungai dan pengidentifikasian
bahan-bahan daur ulang yang dapat digunakan untuk membuat alat
musik sederhana.
3. Konfirmasi (15 menit)
a. Guru melakukan pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas siswa
selama kegiatan field trip.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (20 menit)
1. Siswa dan guru kembali ke dalam ruang kelas.
2. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
3. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai lingkungan alam yang
baik dan lingkungan alam yang rusak serta mengenai alat musik dari
bahan daur ulang.
4. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik.
5. Siswa mengerjakan soal tes formatif 4.
6. Guru melakukan evaluasi.
7. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas membuat satu alat musik
dari bahan daur ulang seperti marakas dari botol bekas, tamborin dari
bekas tutup botol minuman soda, atau gendang dari kaleng bekas.
8. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
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VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar, berupa persawahan dan perkebunan milik
warga sekitar.
2. Alat musik dari bahan daur ulang seperti marakas dari botol bekas,
tamborin dari bekas tutup botol minuman soda, dan gendang dari kaleng
bekas.
3. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
4. Lembar petunjuk kegiatan field trip.
IX. PENILAIAN
C. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
D. Bentuk :
1. Tes tertulis dan tes praktek.
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa.
__________________________________________________________________
Tegal, 25 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 2 Pertemuan 1
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 100 menit

A. Petunjuk Kegiatan Field Trip
Kita akan melakukan perjalanan lintas alam ke lingkungan sekitar sekolah
yaitu area sungai yang terletak di perbatasan desa Kaligayam dan Bandasari.
Kegiatan perjalanan ini disebut field trip. Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dan dikerjakan pada kegiatan field trip ini, antara lain sebagai
berikut:
1. Berjalanlah secara tertib dan teratur saat menuju lokasi field trip.
2. Berhati-hatilah saat berada di lingkungan sungai. Jangan melakukan halhal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3. Jagalah teman-teman satu kelompokmu, pastikan kalian bekerja sama
dengan baik saat melakukan kegiatan field trip.
4. Kamu akan melihat, mencium, mendengar, merasakan dan menemukan
berbagai hal yang ada di sekitar lingkungan sungai.
5. Amati dan perhatikan beberapa aspek yang ada di sekitar lingkungan
sungai agar dapat menjawab berbagai permasalahan seputar lokasi field
trip.
6. Kamu dapat melakukan tanya jawab dengan sesama teman, guru, atau
warga sekitar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna
menyelesaikan berbagai permasalahan.
7. Laporkan pada guru jika semua tugas telah selesai dikerjakan dengan baik.
8. Kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan di dalam ruang kelas kembali
sesuai petunjuk gurumu.
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B. Pengamatan Lingkungan Sekitar (IPA)
Berdasarkan pengamatan yang kamu lakukan pada saat kegiatan field trip,
jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini bersama teman sekelompok!
1. Bagaimanakah aroma udara yang tercium dari sekitar lingkungan sungai?
Dapatkah kamu jelaskan mengapa tercium aroma yang demikian?
Jawab:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Bagaimanakah keadaan aliran air sungai tersebut? Warnanya jernih atau
keruh? Aliran air lancar atau tersumbat? Arusnya tenang atau deras?
Dapatkah kamu jelaskan mengapa demikian?
Jawab:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Perhatikan hewan yang hidup di dalam air sungai tersebut. Sebutkan jenis
hewan dan terangkan keadaan hewan-hewan yang hidup di dalam air
sungai tersebut!
Jawab:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar sungai. Sebutkan jenis dan
terangkan keadaan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang tepian sungai!
Jawab:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Menurutmu, lingkungan sungai semacam ini termasuk lingkungan alam
yang baik atau lingkungan alam yang rusak? Berikan penjelasannya!
Jawab:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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C. Analisis Bahan Daur Ulang (SBK)
Perhatikan contoh alat musik sederhana yang ditunjukkan gurumu. Alat
musik tersebut terbuat dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai
namun masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat alat musik ritmis
secara sederhana. Barang-barang semacam ini disebut bahan daur ulang.
Sekarang, coba perhatikan lagi lingkungan sekitar sungai! Dapatkah kamu
menemukan bahan-bahan daur ulang yang dapat dijadikan bahan pembuat alat
musik sederhana? Sebutkan apa saja bahan daur ulang tersebut!
Jawab:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Identitas kelompok
1. Nama kelompok

:

2. Nama anggota kelompok

:

a.
b.
c.
d.
e.
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 4 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi Dasar
6.4. Mengidentifikasi

Indikator Soal
− Membedakan

cara manusia dalam

lingkungan alam yang

memelihara dan

baik dan yang rusak

melestarikan alam di
lingkungan sekitar

− Mengidentifikasi
pemanfaatan air sungai

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

Pilihan C2

1, 3

ganda
Pilihan C1

2

ganda

oleh manusia
− Menyimpulkan ciri
lingkungan alam yang

Pilihan C2

4, 7

ganda

baik dan yang rusak
− Mengidentifikasi
perilaku manusia yang

Pilihan C1

5, 8,

ganda

10

Pilihan C3

6, 9

mempengaruhi
lingkungan
− Menghubungkan
dampak perilaku
manusia terhadap
kelestarian alam

ganda
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PENILAIAN
Tes Formatif 4 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Manakah gambar yang menunjukkan contoh lingkungan alam yang baik?

a.

c.

b.

d.

2. Sungai biasa dimanfaatkan manusia sebagai ....
a. tempat rekreasi

c. sarana komunikasi

b. sarana transportasi

d. tempat pembuangan sampah

3. Sehat atau tidaknya air sungai dapat dibedakan dari ....
a. kejernihan warna air

c. lebarnya sungai

b. derasnya aliran air

d. volume air

4. Air sungai yang memiliki aroma tidak sedap dapat diartikan air tersebut ....
a. baik

c. tidak sehat

b. sehat

d. aman dikonsumsi

5. Kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai termasuk perbuatan yang
....
a. terpuji

c. biasa dilakukan

b. memelihara alam

d. merusak lingkungan

6. Banyaknya sampah rumah tangga pada aliran sungai dapat menyebabkan
berbagai hal, antara lain ....
a. menyumbat aliran sungai

c. mengurangi volume air

b. memperlancar aliran sungai

d. memperlebar sungai

7. Banyaknya ikan yang mati di suatu sungai menandakan air sungai tersebut ....
a. aman

c. sehat

b. tercemar

d. terlindungi

8. Siapa yang berkewajiban menjaga kebersihan sungai?
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a. Kepala desa

c. Seluruh warga desa

b. Pamong desa

d. Petugas kebersihan desa

9. Mengapa kita tidak boleh meminum air yang tidak sehat?
a. Dapat mengakibatkan diare

c. Harganya murah

b. Rasanya tidak enak

d. Susah memasaknya

10. Mengapa sungai yang dipenuhi sampah harus dibersihkan?
a. Dapat menyebabkan tanah longsor

c. Merusak citra desa

b. Dapat menyebabkan banjir

d. Sebagai kegiatan warga desa

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 4 (IPA)
1. c
2. b
3. a
4. c
5. d
6. a
7. b
8. c
9. a
10. b

Penilaian tes formatif
1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
2. Skor perolehan maksimal 10.
3. Nilai akhir (NA) siswa =
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 2 PERTEMUAN 2
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Musik
11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA: 6. 4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
SBK: 11.1. Memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan alat musik ritmis
sederhana.
III. INDIKATOR
IPA: Menjelaskan dampak perilaku manusia terhadap lingkungan.
SBK: Mengiringi lagu dengan alat musik ritmis sederhana.
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan kerusakan sumber daya
alam karena faktor alam.
• Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi kerusakan sumber
daya alam karena perbuatan manusia.
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• Melalui penugasan, siswa dapat menjelaskan dampak perilaku manusia
terhadap lingkungan.
SBK :
• Setelah melakukan kegiatan field trip, siswa dapat membuat alat musik
ritmis sederhana dari bahan daur ulang.
• Setelah melihat demonstrasi guru, siswa dapat memainkan alat musik
ritmis sederhana.
• Melalui penugasan, siswa dapat mengiringi lagu dengan alat musik ritmis
sederhana.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Ansambel dengan alat musik sederhana.
VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Kerja kelompok
4. Demonstrasi
5. Tanya jawab
6. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
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3. Melakukan presensi kelas.
4. Apersepsi: guru mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan
kegiatan field trip yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya.
B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (35 menit)
a. Siswa menunjukkan berbagai alat musik ritmis sederhana dari bahan
daur ulang.
b. Siswa menyebutkan berbagai bahan yang dipakai untuk membuat
alat musik ritmis sederhana yakni yang berasal dari barang-barang
bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
c. Guru dan siswa menyatakan bahwa pemanfaatan barang-barang
bekas dapat mengurangi pencemaran lingkungan dari limbah
sampah.
d. Guru menjelaskan mengenai kerusakan sumber daya alam karena
faktor alam.
2. Elaborasi (70 menit)
a. Siswa melakukan diskusi kelompok mengidentifikasi kerusakan
sumber daya alam yang disebabkan perbuatan manusia.
b. Siswa membuat laporan hasil diskusi kelompok.
c. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok secara bersamasama.
d. Guru mendemonstrasikan cara memainkan alat musik ritmis
sederhana.
e. Siswa berlatih mengiringi lagu dengan alat musik ritmis sederhana.
3. Konfirmasi (20 menit)
a. Guru mengomentari hasil diskusi kelompok.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
guru memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (30 menit)
1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
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2. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai dampak perilaku
manusia terhadap lingkungan dan cara mengiringi lagu dengan alat
musik ritmis sederhana
3. Siswa mengerjakan soal tes formatif 5.
4. Guru melakukan evaluasi.
5. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas bagi siswa untuk
melakukan persiapan bermain musik ritmis bersama teman sekelompok
di depan kelas.
6. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar.
2. Alat musik dari bahan daur ulang seperti marakas dari botol bekas,
tamborin dari bekas tutup botol minuman soda, dan kendang dari kaleng
bekas.
3. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
IX. PENILAIAN
A. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
B. Bentuk :
1. Tes objektif berupa tes formatif (terlampir).
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa (terlampir).
__________________________________________________________________
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Tegal, 30 Mei 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 2 Pertemuan 2
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 30 menit

A. Kerusakan Sumber Daya Alam karena Perbuatan Manusia (IPA)
Lakukan diskusi dengan teman sekelompokmu untuk melengkapi tabel
kerusakan sumber daya alam karena perbuatan manusia berikut ini:
No.

Perbuatan Manusia

1

Penebangan hutan yang

Akibat Kerusakan Alam yang
Ditimbulkan

tidak terkendali.
2

Aliran air sungai terhambat, akibatnya jika
turun hujan lebat akan mudah terkena banjir.

3

Perburuan

hewan

yang

tidak terkendali.
4

Pencemaran air serta membunuh semua ikan
dan makhluk hidup lain yang tinggal di
dalam perairan tersebut.

5

Pembasmian hama dengan
pestisida (zat kimia).

B. Bermain Alat Musik (SBK)
Petunjuk kerja bermain alat musik:
1. Siapkan alat musik ritmis sederhana yang telah kamu buat dari bahan daur
ulang.
2. Pilihlah satu lagu anak yang kamu suka nyanyikan.
3. Berlatihlah menyanyi lagu tersebut dengan diiringi alat musik ritmis
sederhana!
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 5 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi Dasar
6.4. Mengidentifikasi
cara manusia dalam

Indikator Soal
− Mendefinisikan
pengertian bencana alam

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

Pilihan C1

1

ganda

memelihara dan
melestarikan alam di
lingkungan sekitar

− Mengidentifikasi contoh
bencana alam
− Memperkirakan akibat
bencana alam
− Memperkirakan
penyebab bencana alam
− Menghubungkan
dampak perbuatan
manusia terhadap
kerusakan alam

Pilihan C1

2, 3

ganda
Pilihan C2

4, 5,

ganda

6

Pilihan C2

7, 8,

ganda

9

Pilihan C3

10

ganda
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PENILAIAN
Tes Formatif 5 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Sesuatu yang mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau penderitaan yang
disebabkan oleh alam disebut ....
a. bencana alam

c. sumber daya alam

b. fenomena alam

d. kelestarian alam

2. Berikut contoh kerusakan atau bencana alam ....
a. hujan

c. angin

b. banjir

d. mendung

3. Faktor yang mempengaruhi kerusakan sumber daya alam yakni ....
a. fenomena alam

c. fenomena sosial

b. perilaku hewan

d. perilaku tumbuhan

4. Tindakan Amir yang ditunjukkan seperti pada gambar berikut dapat
mencemari ....
a. batuan

c. udara

b. tanah

d. air

5. Kerusakan alam yang mungkin terjadi akibat gunung berapi yang meletus
antara lain ....
a. tumbuhan dan hewan banyak yang mati
b. harta benda banyak yang hanyut
c. tanah longsor atau amblas
d. merusak kesuburan tanah
6. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak dapat merusak lingkungan
karena ....
a. mengubah rasa air

c. membunuh benih ikan

b. menimbulkan bau

d. mencemari udara sekitar

7. Pembasmian hama tikus di sawah yang bersifat merusak lingkungan jika
menggunakan ....
a. ular sebagai pemangsa tikus

c. perangkap tikus
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b. pestisida atau zat kimia lain

d. perladangan berpindah

8. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga tidak dianjurkan karena ....
a. mencemari tanaman lain

c. dapat merusak kesuburan tanah

b. menambah biaya produksi

d. tanaman subur dengan sendirinya

9. Beberapa jenis hewan langka yang dilindungi terancam punah disebabkan ....
a. adanya bencana alam

c. banyaknya hewan pemangsa

b. susah berkembangbiak

d. perburuan liar oleh manusia

10. Penebangan hutan yang tidak terkendali dapat menyebabkan hutan gundul dan
beresiko menimbulkan bencana alam ....
a. kekeringan

c. gempa bumi

b. banjir

d. gunung meletus

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 5 (IPA)
1. a
2. b
3. a
4. d
5. a
6. c
7. b
8. c
9. d
10. b
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Penilaian tes formatif
Tes Formatif 2 (IPA)
1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
2. Skor perolehan maksimal 10.
3. Nilai akhir (NA) siswa =

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) TEMATIK
SIKLUS 2 PERTEMUAN 3
Nama Sekolah : SDN Kaligayam 02
: Lingkungan (IPA, SBK)

Tema

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu : 5 jp x 35 menit (1 kali pertemuan)

I. STANDAR KOMPETENSI
A. IPA
6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan pengaruhnya bagi
manusia, serta hubungannya dengan cara manusia memelihara dan
melestarikan alam.
B. SBK
Seni Musik
11. Mengekspresikan diri melalui karya seni musik.
II. KOMPETENSI DASAR
IPA : 6.4. Mengidentifikasi cara manusia dalam memelihara dan melestarikan
alam di lingkungan sekitar.
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SBK: 11.1. Memainkan musik dalam bentuk ansambel dengan alat musik ritmis
sederhana.
III. INDIKATOR
IPA: Memberi contoh perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap
lingkungan.
SBK: Bermain musik ritmis kepada anggota kelas.
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN
IPA :
• Setelah mendengar penjelasan guru, siswa dapat mendefinisikan
pengertian kelestarian sumber daya alam.
• Melalui penugasan, siswa dapat memberi contoh perilaku manusia yang
menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.
• Melalui tanya jawab, siswa dapat memiliki sikap peduli lingkungan yang
dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
SBK :
• Melalui kerja kelompok, siswa dapat mempersiapkan penampilan bermain
alat ritmis dari bahan daur ulang.
• Melalui penugasan, siswa dapat memainkan alat musik ritmis sebagai
pengiring lagu di depan teman sekelasnya.
Karakter siswa yang diharapkan: Disiplin (discipline)
Tekun (diligence)
Tanggung jawab (responsibility)
Ketelitian (carefulness)
Kerja sama (cooperation)
Toleransi (tolerance)
Percaya diri (confidence)
Keberanian (bravery)
V. MATERI POKOK
1. IPA : Pelestarian sumber daya alam.
2. SBK: Ansambel dengan alat musik sederhana.
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VI. METODE PEMBELAJARAN
1. Informasi/ ceramah
2. Field Trip
3. Kerja kelompok
4. Tanya jawab
5. Pemberian tugas
VII. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
A. Kegiatan awal (20 menit)
1. Pengkondisian kelas.
2. Membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam.
3. Melakukan presensi kelas.
4.

A
persepsi: guru memutarkan lagu “keranjang sampah” ciptaan pak Kasur.

B. Kegiatan inti
1. Eksplorasi (15 menit)
a. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai isi lagu
“keranjang sampah” yakni tentang ajakan membuang sampah pada
tempatnya.
b. Guru menjelaskan pengertian kelestarian sumber daya alam dan
pentingnya manusia memiliki sikap peduli lingkungan.
2. Elaborasi (90 menit)
a. Siswa melakukan diskusi kelompok memberi contoh perilaku
manusia yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.
b. Siswa dan guru membahas hasil diskusi kelompok secara bersamasama.
c. Guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai perilaku siswa
dalam kehidupan sehari-hari apakah sudah mencerminkan sikap
peduli lingkungan atau belum.
d. Secara berkelompok, siswa melakukan persiapan bermain alat musik
ritmis untuk mengiringi sebuah lagu yang bertemakan lingkungan,
hewan, atau tumbuhan.
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e. Siswa menampilkan permainan alat musik ritmis dengan teman
sekelompoknya di depan guru dan teman sekelas yang lain.
3. Konfirmasi (15 menit)
a. Guru memberikan komentar atas penampilan siswa memainkan alat
musik ritmis.
b. Guru dan siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
guru memberikan bimbingan dan penguatan.
C. Kegiatan akhir (35 menit)
1. Siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai materi yang masih
sulit dipahami siswa.
2. Guru dan siswa menyimpulkan materi mengenai perilaku manusia yang
peduli terhadap lingkungan.
3. Siswa mengerjakan soal tes formatif 6.
4. Guru melakukan evaluasi.
5. Guru memberikan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi tes formatif.
Bagi siswa yang sudah tuntas dapat mempelajari materi selanjutnya, dan
bagi siswa yang belum tuntas harus mengulang mempelajari materi ini
terutama pada bagian yang belum dikuasai.
6. Guru menutup kegiatan pembelajaran.
VIII. ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Lingkungan alam sekitar.
2. Berbagai lagu anak yang bertemakan ligkungan, hewan, dan tumbuhan.
3. Alat musik dari bahan daur ulang seperti marakas dari botol bekas,
tamborin dari bekas tutup botol minuman soda, dan kendang dari kaleng
bekas.
4. Buku Sains Jilid 3 untuk Kelas III, penyusun Drs. Haryanto.
IX. PENILAIAN
A. Teknik :
1. Tes
2. Non tes.
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B. Bentuk :
1. Tes objektif berupa tes formatif.
2. Lembar pengamatan keaktifan siswa.
__________________________________________________________________
Tegal, 1 Juni 2012
Mengetahui,
Guru Kelas 3

Peneliti

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

Tiffany Rizkana Fatkur

NIP 195405181980122002

NIM 1402408280
Mengesahkan,

Kepala SDN Kaligayam 02

Drs. Moh. Yakobi
NIP 195612291981041001
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LEMBAR KERJA SISWA
Siklus 2 Pertemuan 3
Nama Sekolah

: SDN Kaligayam 02

Tema

: Lingkungan (IPA, SBK)

Kelas/ Semester : 3 (tiga)/ 2 (dua)
Alokasi Waktu

: 30 menit

A. Perilaku Peduli Lingkungan (IPA)
Salah satu usaha yang dapat dilakukan dalam rangka menggunakan dan
mengelola sumber daya alam secara bijaksana yakni memperbaiki perilaku
manusia. Beberapa perilaku manusia yang merusak lingkungan perlu diubah
menjadi perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, antara
lain sebagai berikut:
Perilaku yang Merusak
Perilaku yang Peduli Lingkungan
Lingkungan
1.
Mencemari air dan tanah dengan
membuang sampah atau limbah.
2.
Menebang pohon-pohon di hutan
secara sembarangan.
3.
Menangkap
dan
membunuh
hewan-hewan yang langka.
4.
Menangkap ikan menggunakan
racun atau bahan peledak.
5.
Boros dalam pemakaian bahan
bakar minyak.
B. Menampilkan Permainan Alat Musik Ritmis (SBK)
No.

Petunjuk kerja bermain alat musik:
1. Siapkan alat musik ritmis sederhana yang telah dibuat bersama teman
sekelompokmu.
2. Alat musik ritmis dimainkan untuk mengiringi lagu bertemakan
lingkungan, hewan, atau tumbuhan.
3. Masing-masing siswa dalam kelompok bernyanyi lagu yang sama dan
memainkan satu alat musik ritmis yang berbeda.
4. Tampilkan permainan alat musik ritmis kelompokmu di depan teman
sekelas.
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KISI-KISI SOAL TES FORMATIF 6 (IPA)
Satuan Pendidikan : SD Negeri Kaligayam 02
Mata Pelajaran

: IPA

Kelas/ Semester

: 3/ 2

Materi Pokok

: Pelestarian dan Pemeliharaan Alam

Standar Kompetensi : 6. Memahami kenampakan permukaan bumi, cuaca dan
pengaruhnya bagi manusia, serta hubungannya dengan
cara manusia memelihara dan melestarikan alam.
Kompetensi Dasar

Indikator Soal

Jenis

Ranah

No.

Soal

Kognitif

Soal

6.4.Mengidentifikasi − Mendefinisikan

Pilihan C1

cara manusia dalam

pengertian kelestarian

ganda

memelihara dan

alam

melestarikan alam di − Menyatakan peran

Pilihan C2

lingkungan sekitar

ganda

manusia dalam

1

2

kelestarian alam
− Mengidentifikasi cara
pelestarian alam
− Memperkirakan cara
pelestarian alam dalam

Pilihan C1

3, 4,

ganda

7

Pilihan C2

5, 8,

ganda

9

Pilihan C3

6, 10

kehidupan sehari-hari
− Menghubungkan
perilaku manusia
terhadap kelestarian
alam

ganda
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PENILAIAN
Tes Formatif 6 (IPA)
Berilah tanda (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. Keutuhan atau ketidakrusakan sumber daya alam disebut juga sebagai ....
a. kelestarian alam

c. ketahanan alam

b. keawetan alam

d. kerusakan alam

2. Siapa yang bertugas untuk menjaga kelestarian alam?
a. Tuhan

c. Tumbuhan

b. Hewan

d. Manusia

3. Penanaman kembali hutan yang telah gundul disebut ....
a. sengkedan

c. reboisasi

b. terasering

d. abrasi

4. Kamu bisa menemukan sengkedan banyak dibuat di daerah ....
a. pedesaan

c. pantai

b. perbukitan

d. perkotaan

5. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah dapat dilakukan
dengan cara ....
a. penebangan pohon

c. penanaman secara terus menerus

b. penyiraman setiap hari

d. pengolahan dan pemupukan tanah

6. Pemerintah

mengeluarkan

Undang-Undang

Perlindungan

Hewan

dan

Tumbuhan Langka bertujuan untuk ....
a. melengkapi Undang-Undang yang ada
b. mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan langka
c. mengembangbiakkan hewan dan tumbuhan langka
d. mengijinkan perburuan hewan dan tumbuhan langka
7. Suaka margasatwa adalah usaha untuk melindungi jenis ... tertentu agar tidak
punah.
a. hewan langka

c. fosil langka

b. tumbuhan langka

d. benda langka

8. Mengapa kita perlu menghemat penggunaan bahan bakar dari minyak bumi?
a. dapat diperbarui

c. persediaannya terbatas
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b. persediaannya melimpah

d. dapat diperoleh dengan mudah

9. Tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian alam adalah ....
a. membuang sampah ke tepi sungai

c. menebang pohon di hutan

b. memburu hewan-hewan langka

d. menanam banyak pohon

10. Kita dapat ikut menghemat penggunaan air demi kelestarian alam dengan cara
berikut ....
a. membilas pakaian dengan air sebanyak mungkin
b. hanya menggunakan air sesuai kebutuhan
c. membiarkan kran air terbuka saat mandi
d. menyiram tanaman saat musim hujan

Kunci Jawaban:
Tes Formatif 6 (IPA)
1. a
2. d
3. c
4. b
5. d
6. b
7. a
8. c
9. d
10. b

Penilaian tes formatif
1. Skor tiap nomor memiliki bobot 1.
2. Skor perolehan maksimal 10.
3. Nilai akhir (NA) siswa =
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Lampiran 6
REKAPITULASI ANGKET RESPON SISWA
Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

No

Nama Siswa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alesandro
Moh. Fatah Yasin
Abdulah Ibrohim
Akh Zulfan Haris
Bunga Apriliani
Citra Yasmin S
Chamami
Diki Fatir Adnan
Fatikha
Hamid Abdullah Alatas
Hilman Khaerlambang
Ikfina Rizki Amalia
Irfan Fahmi
Ilham Ali Bastian
Kamilia Muridoh
Maulana Asyirafi
Marma Arya Ningrum
Moh Bayu Rakhmat
Moh Furdan Bara
Moh Isyfalana
Moh Murgoni Anis
Moh Rizqon Fauzi
Moh Raikhan Alfarizi
Nanda Septi R
Prety Alylonita
Rizka Aulia Putri
Saidah
Sidik Maulana
Silvia Vinanda
Zulfan Fahrul Sidik

Aspek yang Ditanyakan
A
B
C
D
E
3
4
4
4
4
2
4
3
2
3
3
3
4
3
4
2
2
3
1
4
2
4
3
2
3
3
4
4
3
4
3
3
2
4
4
2
1
2
2
3
2
2
2
1
3
3
2
2
3
4
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
2
3
1
2
2
3
1
2
2
3
4
4
2
2
3
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
2
3
3
2
3
3
4
3
3
3
2
4
2
2
4
3
3
2
2
2
4
3
3
4
3
4
3
2
4
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
3
4
4
2
2
3
4
4
4
4
3
3
2
3
3
3
4
4
1
3

Skor
Perolehan
19
14
17
12
14
18
16
10
10
14
16
18
11
10
15
16
18
13
16
13
14
16
16
12
15
18
15
19
14
15
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31
32
33
34
35

Tuti Awalia
Moh Khaerul Amin
Moh Ardan Torik H
Besta Riszya Fiesta
Rizky Kurniawan
jumlah skor
prosentase respon (%)

3
4
2
3
3
98

3
3
3
3
2
109

3
3
3
4
3
111

2
4
2
0
3
86

3
3
2
3
3
110

70,0

77,9

79,3

61,4

78,6

14
17
12
13
14
514
73,43

Keterangan
A = Hakikat IPA
B = Pembelajaran IPA di SD
C = Materi Pelestarian Alam
D = Metode Field Trip
E = Diskusi Kelompok

Kaligayam, Juni 2012
Mengetahui
Kepala SD Kaligayam 02

Guru Kelas 3

Drs. Moh. Yakobi

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

NIP 195612291981041001

NIP 195405181980122002
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Lampiran 7
REKAPITULASI NILAI PRE TES DAN POST TES

No

Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

Nama Siswa

Pre Tes

Post Tes

1

Alesandro

54

70

2

Moh. Fatah Yasin

62

66

3

Abdulah Ibrohim

72

70

4

Akh Zulfan Haris

56

70

5

Bunga Apriliani

64

72

6

Citra Yasmin S

52

76

7

Chamami

64

60

8

Diki Fatir Adnan

70

88

9

Fatikha

56

70

10

Hamid Abdullah Alatas

46

54

11

Hilman Khaerlambang

60

82

12

Ikfina Rizki Amalia

70

84

13

Irfan Fahmi

68

82

14

Ilham Ali Bastian

50

66

15

Kamilia Muridoh

50

70

16

Maulana Asyirafi

76

96

17

Marma Arya Ningrum

62

84

18

Moh Bayu Rakhmat

52

70

19

Moh Furdan Bara

74

78

20

Moh Isyfalana

78

94

21

Moh Murgoni Anis

52

42

22

Moh Rizqon Fauzi

70

84

23

Moh Raikhan Alfarizi

60

72
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24

Nanda Septi R

50

72

25

Prety Alylonita

68

70

26

Rizka Aulia Putri

78

94

27

Saidah

50

52

28

Sidik Maulana

68

84

29

Silvia Vinanda

54

50

30

Zulfan Fahrul Sidik

70

84

31

Tuti Awalia

58

72

32

Moh Khaerul Amin

38

52

33

Moh Ardan Torik H

44

70

34

Besta Riszya Fiesta

54

74

35

Rizky Kurniawan

54

72

jumlah

2104

2546

rata-rata

60,11

72,74

tuntas belajar klasikal (%)

25,71

77,14

Kaligayam, Juni 2012
Mengetahui
Kepala SD Kaligayam 02

Guru Kelas 3

Drs. Moh. Yakobi

Edi Susneli, A.Ma.Pd.

NIP 195612291981041001

NIP 195405181980122002
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Lampiran 8
REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SISWA
Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

Siklus II

Siklus I
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nama Siswa
Alesandro
Moh. Fatah Yasin
Abdulah Ibrohim
Akh Zulfan Haris
Bunga Apriliani
Citra Yasmin S
Chamami
Diki Fatir Adnan
Fatikha
Hamid Abdullah Alatas
Hilman Khaerlambang
Ikfina Rizki Amalia
Irfan Fahmi
Ilham Ali Bastian
Kamilia Muridoh
Maulana Asyirafi
Marma Arya Ningrum
Moh Bayu Rakhmat
Moh Furdan Bara
Moh Isyfalana
Moh Murgoni Anis
Moh Rizqon Fauzi
Moh Raikhan Alfarizi
Nanda Septi R
Prety Alylonita
Rizka Aulia Putri
Saidah
Sidik Maulana
Silvia Vinanda

1
70
100
70
100
100
90
80
100
90
80
100
100
100
60
30
100
90
70
100
100
60
100
100
50
80
100
40
80
60

2
50
50
60
50
80
70
70
90
70
60
90
50
70
30
40
90
70
70
90
80
60
50
60
30
60
90
30
70
40

3
60
50
50
70
70
40
50
80
80
40
90
100
90
100
80
90
90
40
90
80
60
80
90
80
60
100
80
70
60

Rata‐
rata
60,00
66,67
60,00
73,33
83,33
66,67
66,67
90,00
80,00
60,00
93,33
83,33
86,67
63,33
50,00
93,33
83,33
60,00
93,33
86,67
60,00
76,67
83,33
53,33
66,67
96,67
50,00
73,33
53,33

1

2

3

70
80
100
80
80
80
50
80
90
40
90
80
70
60
60
90
100
80
80
90
70
80
80
60
70
90
50
90
60

60
40
70
60
70
70
60
90
70
70
90
70
80
70
70
100
90
70
70
90
40
80
70
50
80
100
50
90
80

30
70
70
70
80
70
80
90
80
80
70
80
70
60
60
100
100
70
90
90
70
70
60
60
50
100
70
90
70

Rata‐
rata
53,33
63,33
80,00
70,00
76,67
73,33
63,33
86,67
80,00
63,33
83,33
76,67
73,33
63,33
63,33
96,67
96,67
73,33
80,00
90,00
60,00
76,67
70,00
56,67
66,67
96,67
56,67
90,00
70,00
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30
31
32
33
34
35

100
80
100
93,33
90
70
90
83,33
Zulfan Fahrul Sidik
90
60
60
70,00
90
90
60
80,00
Tuti Awalia
90
40
60
63,33
70
70
50
63,33
Moh Khaerul Amin
60
40
60
53,33
70
60
90
73,33
Moh Ardan Torik H
50
50
90
63,33
90
60
70
73,33
Besta Riszya Fiesta
30
50
30
36,67
50
40
80
56,67
Rizky Kurniawan
jumlah 2820 2140 2520 2493,33 2660 2490 2590 2580,00
71,24 76,00 71,14 74,00
73,71
rata-rata 80,57 61,14 72,00
tuntas belajar klasikal (%) 74,29 42,86 60,00
59,05 77,14 71,43 77,14
75,24
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Lampiran 9
REKAPITULASI NILAI AKTIVITAS SISWA

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

Nama Siswa
Alesandro
Moh. Fatah Yasin
Abdulah Ibrohim
Akh Zulfan Haris
Bunga Apriliani
Citra Yasmin S
Chamami
Diki Fatir Adnan
Fatikha
Hamid Abdullah Alatas
Hilman Khaerlambang
Ikfina Rizki Amalia
Irfan Fahmi
Ilham Ali Bastian
Kamilia Muridoh
Maulana Asyirafi
Marma Arya Ningrum
Moh Bayu Rakhmat
Moh Furdan Bara
Moh Isyfalana
Moh Murgoni Anis
Moh Rizqon Fauzi
Moh Raikhan Alfarizi
Nanda Septi R
Prety Alylonita
Rizka Aulia Putri
Saidah
Sidik Maulana
Silvia Vinanda

Total Skor Siklus I Total Skor Siklus II
1
2
3
1
2
3
24
18
19
21
18
19
25
19
19
22
19
20
24
20
20
23
22
24
25
20
24
22
21
26
24
24
24
22
27
25
25
23
23
23
23
19
21
21
17
19
23
19
21
22
20
20
23
19
21
20
22
21
22
17
19
21
18
19
27
23
24
25
24
24
25
19
21
25
24
24
23
18
20
22
22
22
17
20
20
22
21
25
20
20
19
20
21
27
25
25
25
25
25
26
21
22
25
24
24
23
17
20
20
21
20
27
23
24
23
23
22
27
25
24
25
24
24
22
17
17
20
16
21
24
17
18
22
22
21
24
16
18
21
21
23
23
18
19
20
22
21
26
23
24
25
24
24
27
24
25
25
25
24
22
18
19
19
20
19
27
24
25
25
24
24
22
17
18
19
20
21
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30
31
32
33
34
35

Zulfan Fahrul Sidik
Tuti Awalia
Moh Khaerul Amin
Moh Ardan Torik H
Besta Riszya Fiesta
Rizky Kurniawan

24
24
21
24
25
22

18
19
19
18
21
17

20
20
17
19
22
19

24
23
22
21
21
20

22
21
18
21
23
19

23
22
20
23
21
20

skor total perolehan 829
694
685
777
752
762
Prosentase aktivitas (%) 87,08 70,82 74,13 79,29 76,73 77,76
rerata prosentase aktivitas
77,34
77,93
(%)

REKAPITULASI PROSENTASE INDIKATOR AKTIVITAS SISWA

Siklus I
No
1
2
3
4
5
6
7

Indikator

A
B
C
D
E
F
G
rata-rata

P1

P2

P3

100
84,6
94,9
83,8
89,7
58,1
98,5
87,08

93,6
83,6
82,9
60
51,4
42,1
82,1
70,82

97
70,5
59,1
74,2
77,3
57,6
83,3
74,13

Siklus II
ratarata
96,87
79,57
78,97
72,67
72,80
52,60
87,97
77,34

Keterangan Indikator Aktivitas Siswa:
A = kesiapan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran
B = kesiapan siswa menerima materi pelajaran
C = partisipasi siswa dalam kegiatan eksplorasi
D = partisipasi siswa dalam kegiatan elaborasi
E = melaksanakan tugas individu
F = partisipasi siswa dalam kegiatan konfirmasi
G = partisipasi siswa dala kegiatan akhir pembelajaran

P1

P2

P3

100
66,4
65
86,4
85
56,4
95,7
79,29

98,6
67,1
60,7
85
68,6
62,9
94,3
76,73

100
70,7
59,3
82,1
72,1
60
100
77,76

ratarata
99,53
68,07
61,67
84,50
75,23
59,77
96,67
77,93

165

Lampiran 10
REKAPITULASI NILAI PERFORMANSI GURU
Nama Sekolah

: SD Kaligayam 02

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas / Semester

:3/2

Siklus Pertemuan APKG
1

I

2

3

1

II

2

3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Skor
Perolehan
27
27
33
28
31
33
28
32
34
28
31
34
27
34
35
28
36
38

Konversi
Nilai
84,375
67,500
82,500
87,500
77,500
82,500
87,500
80,000
85,000
87,500
77,500
85,000
84,375
85,000
87,500
87,500
90,000
95,000

Nilai
Akhir

Ratarata

77,25

82,5

81,25

84

83

85,25

90
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Lampiran 11
FOTO-FOTO PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBELAJARAN

Guru menjelaskan kegiatan field trip

Aktivitas siswa di luar kelas saat kegiatan field trip
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Aktivitas siswa saat diskusi kelompok

Penghargaan untuk kelompok terbaik
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